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O Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar é unha 
agregación promovida polas tres universidades de Galicia, o 
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e o Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO) que reúne máis de 3000 
investigadoras e investigadores pertencentes a 23 universidades, 
organismos públicos de investigación, plataformas e centros tec-
nolóxicos de España e Portugal unidos. O seu obxectivo é impul-
sar a investigación, a docencia e a transferencia de tecnoloxía 
no ámbito mariño, aproveitando a experiencia e as capacidades 
desenvolvidas grazas á histórica relación deste territorio co mar.

Esta rede transfronteiriza e integrada de unidades de inves-
tigación, docencia e transferencia de tecnoloxía, busca formar 
os mellores profesionais e persoal investigador que teñan o mar 
como campo de traballo nas súas diferentes aplicacións econó-
micas e sociais; e xerar así investigación de calidade e impacto 
internacional que lle proporcione á industria as mellores ferra-
mentas para perfeccionar a súa competitividade a escala global. 

Esta publicación, que pretende afondar no coñecemento das 
rías, enmárcase na iniciativa Oceántica, o proxecto educati-
vo Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade (CTS), promovido dende o 
Campus do Mar. O seu obxectivo é conectar e transmitirlle ao 
público non universitario o traballo de investigación realizado no 
Campus do Mar, hibridando os ámbitos científicos e tecnolóxicos 
cos ámbitos propios das ciencias sociais e implicando de xeito 
activo estudantado e profesorado.

PROXECTO EDUCATIVO CTS DO CAMPUS DO MAR
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As rías

•	 Que	entendes	por	ría?

•	 Que	relación	existe	entre	as	rías	e	as	glaciacións?

•	 Como	se	formaron	as	rías?

•	 Que	nos	contan	os	sedimentos	sobre	a	forma-
ción e a evolución das rías?

•	 Cal	é	a	diferenza	entre	as	rías	altas	e	as	baixas?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:
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Tema 1

O termo ría foi acuñado por Von Richthofen en 1886 para referirse a un tipo 
de costa rochosa caracterizada pola presenza de vales fluviais inundados polo 
mar, baseándose precisamente na costa galega. Por iso non se pode conside-
rar unha ría simplemente como unha cunca mariña e a auga que contén dentro 
das súas fronteiras litorais. A ría hai que entendela nun sentido amplo incluíndo 
as cuncas fluviais dos ríos que desembocan no seu litoral e as escorrentías 
continentais. 

Por tratarse de desembocaduras de ríos no mar, as rías frecuentemente foron 
consideradas un tipo de esteiros. Non obstante, os procesos estritamente es-
tuáricos unicamente teñen lugar nunha pequena parte das rías que se restrinxe 
ás súas cabeceiras. No resto das rías a influencia fluvial é case inapreciable e 
instálase un ambiente mariño restrinxido en que o réxime estacional de ventos, 
a ondada e as mareas son os axentes que gobernan a súa dinámica.

As rías forman parte dun ámbito especial da zona costeira, onde se xuntan a 
terra, o mar e a atmosfera, o que lle proporciona un grande interese dende o 
punto de vista científico. Iso é así porque esta franxa fronteiriza ocupa o 18 % 
da superficie da Terra e, aínda que soamente contén un 0,5 % do volume de 
auga mariña, no seu interior acontece o 26 % da produción de biomasa vexetal 
por unidade de tempo e de superficie no océano (produtividade primaria), e 
proporciona o 90 % das capturas pesqueiras.

A que nos referimos cando falamos das rías?1
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As rías

Ademais, neste tipo de ámbitos aséntase de xeito crecente a poboación huma-
na. Actualmente as zonas costeiras albergan o 60 % da poboación mundial e nela 
establécese unha fracción significativa da industria. Así mesmo, é o espazo en 
que se asentan os cada vez máis numerosos e extensos portos, elementos cen-
trais do crecente tráfico marítimo. Ese papel clave no desenvolvemento socioeco-
nómico humano causa un alto impacto ambiental sobre as zonas costeiras, que 
están entre os ecosistemas naturais máis alterados tras a revolución industrial.

Anualmente flúen cara aos océanos arredor de 40000 km3 de auga doce 
continental que se dilúe coa auga salgada nos esteiros. As alteracións que 
acontecen nos ríos adoitan ter consecuencias nas súas desembocaduras, por 
esa razón os sistemas costeiros, por exemplo rías, esteiros, fiordos..., han de 
considerarse en sentido amplo; isto é, abranguendo dende as cuncas fluviais 
ata o comezo da marxe continental.

Pero calquera zona costeira non pode entenderse sen a influencia humana, e 
nas rías esta é moi evidente. Nunha análise global destes sistemas complexos 
terra-mar-ser humano, chégase á conclusión de que, baixo unha presión antro-
poxénica asociada á necesidade de auga e enerxía para cidades e industrias, 
se producen variacións nos caudais fluviais que acaban ocasionando penetra-
cións salinas en esteiros e cambios no transporte e deposición natural de sedi-
mentos. A iso hánselle de sumar os esteiros e, polo tanto, nas rías prodúcense 
modificacións por enxeñaría costeira, dragados e recheos litorais que causan 
inestabilidade nos sedimentos e modifican as correntes e a turbidez da auga.
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Tema 1

A contaminación química é outro motivo que altera as condicións naturais me-
diante, por exemplo, un aumento na descarga de nutrientes que poden causar 
eutrofización (proliferacións masivas de fitoplancto debido a un exceso de nu-
trientes de derramos de petróleo e os seus derivados (mareas negras) ou as ver-
teduras industriais sen depurar de substancias orgánicas e metais. A ese respec-
to as pequenas aínda que continuas achegas diarias acaban facéndolles moito 
dano aos ecosistemas costeiros, que soportan así unha degradación progresiva 
case imperceptible.

1.	Que	aspectos	sitúan	as	rías	como	esteiros	e	cales	non	o	fan?

2.	Que	datos	apoian	que	as	rías	son	moi	produtivas?

3.	Por	que	a	contaminación	preocupa	tanto	nas	rías?

4. Que outros sistemas costeiros semellantes ás rías coñeces e en 
que	zonas	xeográficas	do	mundo	se	localizan?	

5.	Define	e	caracteriza	o	concepto de	ría.

Actividades
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As rías

A existencia e a evolución das rías están determinadas pola posición do nivel 
do mar rexional, que é o resultado do efecto combinado do nivel do mar global, a 
tectónica e as achegas sedimentarias.

A tectónica o que controla principalmente son unhas direccións estruturais 
que nalgunha medida determinan o desenvolvemento das redes fluviais duran-
te o cuaternario. Estas desenvolvéronse sobre todo a partir das fallas tardiher-
cínicas, con direccións preferentes NW-SE e a súa conxugada NE-SW. Neste 
sentido, as rías Baixas adoptan unha orientación NE-SW e as altas NW-SE 
porque a rede fluvial se adapta a estas orientacións preexistentes que xeran 
zonas de debilidade máis favorables á erosión fluvial.

As fallas máis importantes en Galicia son as N-S relacionadas coa apertura 
do Atlántico e que causan que os ríos que verten as súas augas cara ao oes-
te adopten nalgúns tramos unha dirección N-S. Pero estas últimas tampouco 
condicionan a orixe das rías e, como máximo, retocan a súa fisiografía (por 
exemplo, o caso da enseada de San Simón).

En definitiva, as estruturas tectónicas preconfiguran un marco sobre o que se desen-
volve unha rede fluvial que neste caso evoluciona fundamentalmente por outras cau-
sas, como os cambios nos niveis de base ligados a cambios eustáticos.

Que factores determinaron a existencia e a evolución 
das rías?

2
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Tema 1

O outro factor que participa son as achegas sedimentarias. A participación 
deste segundo factor apréciase na súa contribución a que o Miño non forme 
ría, pois xunto cos seus afluentes, drenan unha cunca moito máis extensa e, 
por tanto, con maior capacidade de captar sedimentos que os pequenos ríos 
que verten á maioría das rías e que nacen moi preto da costa, por como é o 
relevo que circunda as rías. Ademais da enorme diferenza na extensión da 
cunca, o Miño e os afluentes circulan en parte por zonas sedimentarias (terreos 
máis brandos e erosionables) que tamén condicionan que (sobre todo en réxi-
me natural e antes das presas) poidan mobilizar máis sedimentos, que acaba-
rán depositándose preto da súa desembocadura. Pola contra, os ríos das rías 
circulan fundamentalmente por zonas graníticas moito máis resistentes, o que 
causa que estes ríos apenas acheguen sedimentos.

Por tanto, sen ningunha dúbida, no terceiro factor está a clave principal para 
entender a formación das rías, pois os cambios de nivel do mar que as orixinaron 
son moito máis relevantes na súa formación. Estas remóntanse nos seus inicios 
á primeira glaciación cuaternaria (2,6 millóns de anos), que ademais é cando se 
estrutura algo parecido á rede de drenaxe que coñecemos na actualidade.

Despois do final da oroxenia alpina o macizo ibérico pasou a ser unha zona 
tectonicamente estable, mesmo o era xa de antes, porque a apertura do Atlántico 
configurou marxes continentais pasivas. Isto non quere dicir que de cando en vez 
algunha desas vellas fallas herdadas da oroxenia hercínica, ou as posteriores, 
relacionadas coa apertura do Atlántico (as N-S), se movan algo e, como expe-
rimentamos con certa frecuencia, xeren algún pequeno terremoto. Esta estabi-
lidade evidénciase tamén nos poucos sedimentos cuaternarios que existen por 
estas zonas, que apenas están afectados por fallas (e cando o están, o despra-
zamento é mínimo).

Praia do Rostro
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As rías

Con diferenza, o factor decisivo na orixe das rías hai que buscalo nos cam-
bios do nivel do mar. Polo tanto, dos tres factores que influíron na formación 
das rías, os cambios eustáticos asociados á ciclicidade glacial-interglacial do 
cuaternario (2,6 millóns de anos) son os que máis determinaron na formación 
das rías, que só existirían durante momentos de alto nivel do mar (interglacia-
res). Pola contra, durante as etapas de baixo nivel do mar (glaciacións) as rías 
actuais funcionaron como vales de ríos que desembocarían nas proximidades 
do bordo da plataforma continental actual.

As sucesivas baixadas do nivel do mar (regresións) foron as principais cau-
santes dos encaixamentos fluviais polos que actualmente flúen as rías. É dicir, 
cada descenso do nivel de base do río (altura da desembocadura) causa un 
encaixamento fluvial para axustarse a unha desembocadura topograficamente 
máis baixa. A repetición do proceso (por sucesivas glaciacións e conseguintes 
baixadas do nivel do mar) causan que os vales fluviais afonden, que no caso 
das rías galegas este proceso vese potenciado por unha elevada pendente 
preto da costa que compense o pouco caudal dos ríos pequenos.
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Un exemplo moi pa-
recido a este tipo de 
encaixe de vales flu-
viais témolo nos fior-
des. A única diferenza 
entre os fiordes e as 
rías é que os primeiros 
son vales glaciares 
inundados e as rías, 
vales fluviais.
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As rías

Por tanto, estes cambios eustáticos asociados aos ciclos glacial-interglacial 
do cuaternario (2,6 millóns de anos) son os que, con diferenza, máis determi-
naron a formación das rías, que só existirían durante momentos de alto nivel do 
mar (interglaciares). Pola contra, durante as etapas de baixo nivel do mar (gla-
ciacións) as rías actuais funcionaron como vales de ríos que desembocarían 
nas proximidades do bordo da plataforma continental actual.

A configuración e o funcionamento das rías en momentos de alto nivel do 
mar global anteriores ao presente serían análogos aos actuais. Non obstante, 
a forte caída do nivel do mar do Último Máximo Glacial (18-21 miles de anos) 
causou o encaixamento dos ríos nos seus vales e a erosión dos sedimentos 
mariños depositados nas etapas de paleo-rías.
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Tema 1

A última subida importante do nivel do mar (transgresión) iniciouse co quece-
mento global que tivo lugar durante a deglaciación. Durante o último máximo 
glacial o nivel do mar situábase 120-140 m por debaixo do actual. O quece-
mento global posterior (coñecido como Bolling-Allerod) causou unha suba moi 
rápida do nivel do mar (15-12 miles de anos -ka-) que foi interrompida por un 
arrefriamento abrupto (Younger Dryas, 11 ka), cando o nivel do mar estivo en 
torno a 50-60 m por debaixo do actua. Unha vez superada esta fase fría, con 
condicións similares ás do máximo glacial, comezou a época en que vivimos, 
o holoceno. Ao inicio do holoceno o nivel do mar continuou ascendendo ata 
alcanzar un nivel próximo ao actual arredor de 6000 anos (a. C.). Nesa época 
as rías adquiriron unha configuración semellante á dos nosos días e o nivel do 
mar mantívose relativamente estable. Durante esa transgresión depositáronse 
os sedimentos que nos permiten interpretar ese proceso como clave na forma-
ción das rías.
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As rías

De acordo co anterior e tendo en conta que as profundidades máximas das 
rías non superan os 50-60 m, os vales fluviais que existiron durante a glaciación 
e as primeiras etapas transgresivas non empezarían a ser inundados polo mar 
ata hai aproximadamente 8500-9000 anos. Arredor desa idade só as partes 
máis profundas estarían cubertas polo mar; as rías como tales non existirían ata 
hai aproximadamente 6000-7000 anos e a súa dinámica non sería semellante á 
que coñecemos hoxe en día, ata polo menos, hai 4000 anos.

1.	Se	representamos	a	idade	da	Terra	nun	calendario	dun	ano,	
cando	diriamos	que	empezou	o	pleistoceno?	Cando	o	holoce-
no?	Cando	apareceu	o	homo	sapiens?	

2.	Cando	empezaron	as	glaciacións	que	afectaron	a	estas	latitu-
des?	Busca	explicacións	sobre	a	súa	orixe.

3. Como	contribuíron	os	períodos	glaciares	á	formación	das	rías?	

4.	Cantos	períodos	glaciares	e	interglaciares	ocorreron	nos	úl-
timos	500000	anos?	En	que	épocas	aproximadas	ocorreron	
cada	unha	desas	glaciacións	e	períodos	interglaciares?

5.	Que	métodos	fiables	temos	para	coñecer	as	épocas	en	que	
ocorren	as	glaciacións?	Por	que	non	funcionan	ben	por	enci-
ma dos 500000 anos?

6.	Completa	as	frases	poñendo	onde	corresponda:	cálido, frío, 
interglaciares e glaciacións, subidas, baixadas.	Explica	a	con-
tinuación	o	significado	de	cada	frase,	indicando	cal	delas	se	
refire ao momento no que as rías acadaron a configuración 
actual:

•	As	transgresións,	ou	…………	do	nivel	do	mar,	relaciónanse	
con	períodos	de	clima	…………	(períodos…………).

•	As	regresións,	ou…………….	do	nivel	do	mar,	relaciónanse	
con	períodos	de	clima…………..	(períodos	de	……………).

Actividades
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Tema 1

9.	Fíxate	na	figura	e	asocia	os	números	1,	2,	3	e	4	con	transgre-
sións	ou	regresións.	Os	números	teñen	unha	orde	cronolóxi-
ca,	é	ascendente	ou	descendente?	Xustifica	a	resposta.

10.	Cal	é	motivo	de	que	os	paleosedimentos	das	rías	coincidan	
coas transgresións?
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As rías

A evolución paleoambiental das Rías Baixas durante o holoceno está en parte 
determinada polas lixeiras flutuacións climáticas que afectaron a todo o hemis-
ferio norte. O rexistro máis antigo de que dispoñemos procede da ría de Muros, 
pero pode ser extrapolado ao resto de Rías Baixas.

As	ensinanzas	dos	sedimentos	da	 ría	de	Muros	
sobre a formación e a evolución das rías 

3
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Tema 1

A primeira etapa (8500-4000 anos) vén marcada pola progresiva inundación 
da ría, polo paulatino enriquecemento dos seus fondos en materia orgánica e 
o empobrecemento en osíxeno. Nesta etapa destacan dous eventos: o arre-
friamento acaecido hai 8200 anos e a etapa cálida e chuviosa que se produciu 
coincidindo co óptimo holoceno (arredor de 6000-6500 anos). A esta idade al-
canzouse un nivel do mar semellante ao actual que permitía xa o establecemen-
to do réxime de afloramento (ascenso de augas profundas ricas en nutrientes 
que fertilizan as capas superiores dos océanos e son captados polo fitoplancto) 
que caracteriza a rías actuais, e que se estudará no seguinte capítulo: ‘Como 
funcionan as rías?’.

A análise dos sedimentos da ría de Muros permite recoñecer épocas pasadas 
en que se produciron grandes achegas de sedimentos costeiros. Recoñécense 
dous períodos máis chuviosos durante esta etapa máis recente. Curiosamente 
o primeiro coincidindo co período cálido romano (arredor de 2000 anos) e o 
segundo, máis recente, correspondente á pequena idade de xeo. Estas flutua-
cións climáticas do holoceno superior tamén se recoñecen na ría de Vigo e na 
plataforma continental adxacente. Esta análise de sedimentos tamén permite 
interpretar unha progresiva influencia antrópica que tamén colabora á achega 
de nutrientes cara ás rías.
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As rías

1.	Cando	se	inundou	o	val	da	ría	de	Muros,	estaría	aumentando	
ou	diminuíndo	a	temperatura?	Xustifica	a	resposta.

2.	Se	se	produce	un	aumento	de	sedimentos	continentais	nunha	
época	determinada,	que	información	nos	subministrará	sobre	
as	condicións	climáticas	desa	etapa?

3.	Se	aumentan	os	sedimentos	de	orixe	oceánico	nunha	época,	
serían	depositados	nunha	transgresión	ou	cunha	regresión?	
Xustifícao.

4.	Cal	é	a	explicación	de	que	aumente	a	materia	orgánica	no	fon-
do coa inundación da ría?

5. Por que coincide un aumento de materia orgánica nos sedi-
mentos	cunha	diminución	de	osíxeno?	

6.	Que	 características	 dos	 sedimentos	 nos	 achegan	 información	
sobre	as	actividades	antrópicas	da	época	en	que	se	depositaron?	

7.	En	que	medida	os	escépticos	do	cambio	climático	usan	nas	
súas	argumentacións	os	datos	do	cálido	medieval	e	da	pe-
quena idade de xeo?

8. Cal	é	a	diferenza	máis	salientable	entre	as	rías	altas	e	as	baixas	
e	como	se	pode	explicar	dende	a	súa	orixe?	

Actividades
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Tema 1

As rías presentan cada unha carac-
terísticas propias na súa xeografía físi-
ca e que, como vimos neste capítulo, 
reflicten o seu proceso de formación. 
Ademais deses procesos naturais que 
incidiron na súa formación, existen di-
ferentes axentes naturais e antropoxé-
nicos que seguen actuando sobre elas 
a través das súas fronteiras continen-
tal, oceánica, atmosférica e sedimen-
taria, e estanas a someter a unha evo-
lución constante. 

Unha das manifestacións da evolución a curto prazo é a renovación da auga, 
tal e como veremos no capítulo seguinte. A renovación da auga da ría depende 
do caudal dos ríos e do vento: a maior caudal e ventos máis intensos do norte, 
a auga da ría substitúese en menos tempo. A renovación da auga adoita variar 
dende un par de días ata pouco máis dun mes.

A evolución actual das rías, como a de calquera outro sistema costeiro, non 
se pode entender sen a intervención humana. A fronteira litoral está caracteri-
zada polas súas achegas de ríos e regueiros, depuradoras e verteduras difusas 
tanto industriais como dende casas ou buques. A fronteira sedimentaria acu-
mula materia orgánica e inorgánica e non sempre a some no esquecemento. 
É unha boa testemuña da contaminación pois ten ‘memoria’ do que aconteceu 
na ría. Pola fronteira atmosférica chega á ría a chuvia con partículas de fumes 
e incendios; compostos químicos que entran disoltos como, por exemplo, nitra-
tos, ou ben simplemente po arrastrado polo vento. Finalmente, a través da fron-
teira oceánica a ría renova a súa auga e os eventos de afloramento enriquecen 
bioloxicamente as súas augas.

Evolucionaron	as	rías	dende	que	se	alcanzou	o	nivel	
do mar actual?

4
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As rías

Polo tanto, para sacar á luz esta memoria, é necesario recorrer ao estudo ri-
goroso dos sedimentos. A distribución de sedimentos que encontramos actual-
mente nas rías non é máis que a expresión do efecto combinado da ondada, 
as correntes mareais, a profundidade e, nas zonas de cabeceira, a influencia 
fluvial e as achegas debidas á actividade antrópica.

Os sedimentos máis finos, xeralmente moi ricos en materia orgánica, con-
céntranse nas zonas máis internas e nas máis profundas, onde a enerxía hi-
drodinámica é baixa. Os fondos areentos localízanse en zonas superficiais so-
metidas á acción da ondada e dos temporais. Por último, os fondos de grava 
restrínxense ás canles de comunicación co mar aberto ou nos estreitamentos, 
onde as correntes se intensifican ou en zonas moi expostas á ondada.
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A interacción entre as actividades humanas e o ambiente na ría fai que esta 
perda o seu equilibrio natural. A presión humana froito da súa poboación e usos 
económicos do ámbito causa unha alteración física das rías ao par dunha unha 
contaminación. É necesario interpretar as relacións socioeconómicas dentro 
do marco ecolóxico xeral. Dentro dese enfoque deben paliarse ou, polo menos, 
mitigarse as alteracións humanas pasadas e presentes sobre as rías.

1. Como	está	a	influír	a	actividade	humana	na	evolución	das	rías?

2.	Como	se	sitúan	os	sedimentos	nas	rías?

3. Que información nos transmiten os sedimentos sobre a evo-
lución das rías?

4.	Que	tipos	de	sedimentos	están	a	aumentar	máis	debido	á	ac-
tividade	antrópica?

5.	Responde	de	novo	as	cuestións	do	inicio	e	compara	as	res-
postas	dadas	con	estas	do	remate.

Actividades
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Como 
funcionan 
as rías?

2
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•	Cal	é	o	motor	da	circulación	das	augas	da	ría?

•	A	que	pensas	que	nos	referimos	co	fluxo	de	
nutrientes	dunha	ría	e	cal	é	o	seu	papel?

•	Que	entendes	por	produción	e	cal	é	o	seu	
destino?

•	Como	pensas	que	lle	afecta	o	cambio	climá-
tico	ao	funcionamento	dunha	ría?

•	Que	outros	cambios	pensas	que	estamos	a	
producir	os	humanos	nas	rías?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:
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Tal e como vimos no capítulo 1, as rías resultan da progresiva inundación 
mariña dun val fluvial, e o río aínda é activo nos nosos días. Por iso o seu fun-
cionamento está determinado polas interaccións entre os movementos da auga 
do río e os da auga do mar. Esa interacción provoca que os movementos das 
augas mariñas e do río determinen de forma crucial todos os intercambios de 
materia e de enerxía na ría e co seu ámbito.

Cando pensamos en como chega a 
auga dos océanos ás rías, véñennos 
á mente as mareas, pois son un move-
mento de auga moi evidente para cal-
quera persoa observadora dunha ría. 
Non obstante, existe outra importante 
incorporación de auga do mar ás rías 
que se coñece como afloramentos, e 
que consisten en movementos verticais 
ascendentes de masas de auga frías e 
ricas en nutrientes (nitratos, fosfatos, si-
licatos etc.) dende o fondo mariño cara 
á superficie. Este tipo de movementos 
de auga nas rías, menos intuitivos, son 
dunha grande importancia para o seu 
funcionamento, pois son os responsa-
bles da destacada produción biolóxica. 
Son producidos principalmente por ven-
tos que sopran sobre a superficie. Es-
tes ventos superficiais retiran a auga da 
superficie oceánica cara ao interior. Por 
ese motivo, a auga profunda ascende 
ata compensar o nivel de auga superfi-
cial retirado.

De	onde	procede	e	como	chega	a	auga	ás	rías?1
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Aínda que os ríos que desem-
bocan nas rías galegas son de 
escaso caudal, a súa achega 
continua de auga doce tamén in-
flúe na circulación da auga den-
tro e fóra da ría. Coas mareas, 
as rías renovan entre o 5 % (ma-
reas mortas) e case o 40 % (ma-
reas vivas) da auga que conte-
ñen. Nesta renovación o volume 
de auga de mar representa de 
50 a 600 veces máis que o de 
auga do río. Tanto a contribución 
das mareas como das achegas 
fluviais á renovación das rías é 
maior nas Rías Altas que nas 
Centrais e as Baixas (figura 1).

Figura 1.
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1. Nos	días	anticiclónicos	do	verán	de	Galicia	adoitan	soprar	ven-
tos	do	nordés;	neses	días	días	prodúcese	un	aumento	de	achega	
de	augas	oceánicas	frías	ás	rías	e	un	aumento	da	produtividade.	
Saberías	explicar	ese	fenómeno?

2. Por que nos esteiros do Mediterráneo sobe moito menos a 
marea que nas rías galegas?

3. Por que sobe e baixa a marea ao longo do día?

4.	Cantas	mareas	vivas	e	mortas	hai	ao	mes?	Cal	é	a	diferenza	
entre	unha	e	outra?

5.	En	que	se	diferencian	as	rías	Altas,	Centrais	e	Baixas?

6. Por	que	a	renovación	das	Rías	Altas	é	maior	que	a	das	Rías	
Baixas?

Actividades
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Como	se	incorpora	a	auga	do	mar	ás	rías?

A incorporación de auga fría profunda ás 
rías mediante os procesos de afloramento su-
pón un incremento dos sales minerais nestes 
ecosistemas, posto que a auga profunda está 
máis próxima ás rochas do fondo oceánico e 
recolle tamén os sales minerais resultantes 
da descomposición da materia oceánica do 
fondo do océano (remineralización). Os sales 
minerais son necesarios para a nutrición dos 
organismos que realizan a fotosíntese e, polo 
tanto, favorecen a multiplicación do fitoplanc-
to e outros vexetais, que son a base da nutri-
ción de todo o ecosistema.

Nos esteiros, e polo tanto nas rías, a circulación segue unha pauta concreta, 
no que ten un papel relevante a salinidade, pola súa influencia no aumento da 
densidade. Por ese motivo as augas menos salinas, e menos densas do río, 
tenderán a circular pola superficie e, pola contra, as augas de orixe mariña, 
máis salinas e densas, tenderán a facelo polo fondo. A orde lóxica dende o 
punto de vista físico determina que este tipo de circulación se denomine cir-
culación positiva. O afloramento de augas profundas que se produce na costa 
de Galicia por efecto dos ventos de compoñente norte ou nordés, favorece a 
renovación e a circulación positiva das augas nas rías.

2

Sala de fitoplancto da Estación de Ciencias 
Mariñas da Universidade de Vigo
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Este padrón invértese cando os ventos de compoñente sur ou suroeste (días 
de borrascas frecuentes no outono e no inverno) empurran augas superficiais 
cálidas do mar cara ao interior da ría. Neste caso a auga do río resulta desviada 
cara ao fondo (circulación negativa). Ao contrario do que acontece no aflora-
mento, os ventos de compoñente sur reducen o intercambio de augas nas rías 
(fase de afundimento). 

Esta circulación negativa ten os efectos contrarios aos dos afloramentos. As 
augas cálidas superficiais do mar son máis pobres en nutrientes e, por outro 
lado, os nutrientes que chegan dos ríos, desprázanse cara ao fondo e apár-
tanse así das poboacións fitoplanctónicas. Por iso nas épocas de circulación 
negativa, a taxa de multiplicación do fitoplancto diminúe e, como del depende 
toda a nutrición da ría, prodúcese unha diminución da produción.

A influencia das fases de afloramento e de afundimento é maior nas Rías 
Baixas e Centrais que nas Altas. Estes padróns de circulación determinan o 
intercambio de substancias entre a ría e o seu ámbito e, polo tanto, a súa pro-
dutividade biolóxica e a capacidade de retención de contaminantes.
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Actividades
1.	Cando	son	máis	 frecuentes	os	afloramentos	en	Galicia,	no	
outono	e	no	inverno	ou	na	primavera	e	no	verán?	Xustifica	a	
resposta.

2.	En	que	épocas	do	ano	é	máis	frecuente	a	circulación	positiva,	
e	en	cales	a	circulación	negativa?	Xustifica	a	resposta.

3.	Cando	son	máis	fértiles	as	rías	galegas,	no	semestre	primave-
ra-verán	ou	no	outono-inverno?	Xustifica	a	resposta.

4. Cando	hai	máis	retención	de	contaminantes	nas	rías,	nos	días	
borrascosos ou nos anticiclónicos?

5. Abre	un	mexillón	vivo	seguindo	os	pasos	indicados	para	e	ob-
servar	polo	microscopio	como	captura	o	plancto	para	nutrirse:
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1. Coloca o mexillón nunha cubeta de disección. Introduce 
unha navalla entre as dúas valvas da cuncha e desprázaa 
ou móvea dende o ligamento final (fíxate no debuxo) cara 
á parte posterior ata cortar o músculo abdutor. Recolle o 
líquido que se desprende ao abrir o mexillón para usar na 
práctica.

2. Toma cunhas pinzas unha pequena porción da rexión bran-
quial e colócaa sobre un porta obxecto.

3. Engade unhas gotas do líquido recollido, e coloca a conti-
nuación o cubreobxectos.

4. Seca polos lados cun papel de filtro.
5. Observa polo microscopio, enfocando co obxec-

tivo de menor aumento cara á rexión externa 
da branquia. Pasa progresivamente a maiores 
aumentos, tendo a precaución de non usar o 
obxectivo de maior aumento e:

• Describe e debuxa as observacións.
• Indica cales son as diferenzas entre as obser-
vacións con poucos ou con moitos aumentos?

• Responde, sobre a base desta observación, se 
o afloramento favorece ou prexudica o aflora-
mento ao seu crecemento
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Debido a que a influencia mariña supera a do río no conxunto das rías, as 
principais fontes de nutrientes para a produción biolóxica das rías son os sales 
achegados polo mar ou, o que é o mesmo, polas mareas e polo afloramento. 
Non obstante, aínda que o volume total de auga mariña sexa maior, as con-
centracións de nutrientes no mar son moito máis baixas que as do río. Así, as 
achegas do río teñen unha maior importancia relativa nas zonas internas das 
rías, onde o intercambio co mar é máis reducido.

Quen	achega	máis	nutrientes	minerais	necesarios	
para	o	funcionamento	da	ría,	o	mar	ou	o	río?

3
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Tamén existen outras fontes de nutrientes de orixe antropoxénica que cada 
vez cobran máis importancia debido á crecente presión urbana. As principais 
achegas antropoxénicas están nas augas residuais urbanas, agrícolas e gan-
deiras, así como refugallos e verteduras de actividades industriais, pero tamén 
nas achegas atmosféricas de substancias disoltas na auga da chuvia, como o 
caso da chuvia ácida.

Finalmente, prodúcense intercambios de nutrientes cos sedimentos, debido 
a unha descomposición ata transformarse en sales minerais (remineralización) 
de gran parte da materia orgánica que chega e se produce nas rías (figura 3)

Polo tanto, os nutrientes proceden directamente dos sales minerais que che-
gan polos océanos e polos ríos, ou ben incorpóranse indirectamente ao eco-
sistema, a través de sales minerais que se obteñen pola descomposición da 
materia orgánica.
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Actividades
1.	Se	as	augas	procedentes	dos	ríos	teñen	unha	maior	concen-
tración	salina	que	a	auga	oceánica,	como	é	posible	que	a	pro-
dución	 biolóxica	 dependa	 principalmente	 de	 nutrientes	 de	
orixe mariña?

2.	Por	que	os	ríos	de	zonas	agrícolas	experimentaron	moito	a	
súa	vexetación	dende	as	últimas	décadas	do	século	XX?

3.	Que	efectos	ten	unha	acumulación	excesiva	de	sales	mine-
rais nas augas das rías?

4.	Que	relación	existe	entre	o	impacto	das	actividades	humanas	
coas variacións da concentración salina das rías?

Estes nutrientes incorpóranse aos produtores que viven nas rías, a través dos 
cales pasan aos demais organismos, mediante as relacións tróficas polas que 
circulan nitróxeno, fósforo e sílice. Por iso os principais nutrientes inorgánicos 
que interveñen na produción biolóxica, ademais do carbono, son as fontes de 
nitróxeno (principalmente nitrato e amonio), de fósforo (fosfatos) e, para algúns 
organismos, tamén de sílice (silicatos). As augas dos ríos galegos conteñen en 
media e por litro 27 veces máis silicato e 3 veces máis nitrato que as augas ma-
riñas, pero só algo máis da metade do fosfato, polo que son deficitarias neste 
último con respecto ás proporcións requiridas polos produtores primarios.
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As rías sosteñen anualmente unha elevada produción biolóxica, das máis im-
portantes do mundo, debido principalmente ás achegas do afloramento, que pro-
porcionan a maior parte dos sales minerais necesarios, tanto os inicialmente 
usados na produción de materia orgánica coma os resultantes da descomposi-
ción desa materia orgánica (remineralización).

A produción primaria anual das rías excede 1 kg C/m2. Un terzo desta produ-
ción primaria é exportada aos sedimentos da propia ría e da plataforma adxa-
cente (onde se remineraliza), outro terzo é respirado polos propios produtores 
primarios, mentres que o terzo restante é consumido directamente por orga-
nismos heterótrofos, como os mexillóns e o zooplancto. Como consecuencia 
da elevada produción primaria, os rendementos pesqueiros e marisqueiros das 
rías galegas son dos máis elevados do mundo (250000 t anuais de mexillón e 
unha cantidade equivalente de peixe e doutro marisco).

Como	é	e	como	cambia	a	produción	das	rías?

fitoplancto zooplancto Mexillón

Non obstante, esta produción primaria está a diminuír porque, ao igual que 
a morfoloxía das rías experimenta cambios, tamén o fai a circulación de auga 
e de nutrientes. A escalas temporais de décadas e séculos, a circulación das 
rías vese afectada polas variacións na temperatura (0,2 ºC por década), na 
intensidade e frecuencia do afloramento (é dicir, polos ventos) e polas ache-
gas de augas continentais (é dicir, polas precipitacións). Nas últimas décadas 
detectouse un descenso na duración do afloramento que levou a unha menor 
taxa de renovación da auga nas rías. Isto implica unha menor achega de nu-
trientes de orixe mariña e un maior risco de acumulación de contaminantes ou 
de substancias naturais tóxicas (como as proliferacións de plancto nocivo ou as 
mareas vermellas).

4
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Aínda que o rexistro xeolóxico indica que xa existiron períodos de maior e de 
menor intensidade de afloramento, non se coñece con precisión cal será a súa 
evolución futura nas novas condicións climáticas que impón o incremento de 
CO2 de orixe antropoxénica. Por outra parte, a acumulación de precipitacións 
extremas e de riadas no outono pode influír negativamente nalgúns recursos im-
portantes (como o berberecho). Outro cambio importante nas rías é o incremento 
no nivel do mar (2.6 cm por década) que afecta á morfoloxía interna e a locali-
zación e a extensión dos bancos marisqueiros). Finalmente, a presión humana 
directa sobre as rías acentuouse nas últimas décadas (que concentra o 75 % da 
poboación de Galicia) cun impacto crecente sobre a acumulación de contami-
nantes, a redución de ecosistemas e as achegas de nutrientes (figura 4). O reto 
inmediato é lograr unha xestión integral e adecuada das rías tendo en conta a 
súa sostibilidade nun contexto de cambio constante.
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Actividades
1.	Representa	 nun	diagrama	circular	 a	 proporción	que	 supón	
cada	un	dos	tres	grandes	destinos	da	produción	primaria.

2.	Sinala	as	actividades	humanas	que	están	a	influír	na	diminu-
ción	da	produtividade	primaria.

3.	Pode	estar	a	influír	o	cambio	climático	na	diminución	da	pro-
dutividade	primaria	nas	rías?

4. De	que	se	alimentan	os	mexillóns?	Como	capturan	o	alimento?

5.	Se	se	mantén	no	tempo	o	descenso	de	produtividade,	como	
pode	afectar	ao	cultivo	de	mexillóns?

6.	Realiza	propostas	para	mellorar	a	produtividade	das	rías.

7.	Responde	 agora	 con	menos	 atrevemento	 as	 preguntas	 ini-
ciais,	compáraas	e	anota	a	autoavaliación	sobre	a	evolución	
entre	as	respostas	do	principio	e	as	finais.
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A	ocupación	
do territorio  
do contorno  
das rías: 
do	pasado	
ao	presente

3
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•	 Que	 lles	 achegan	 as	 rías	 ao	 territorio	 para	
atraer	tanta	poboación?

•	Cales	son	os	grandes	períodos	históricos	da	
ocupación	do	territorio	das	rías?

•	Cales	foron	os	principais	erros	na	ocupación	
do territorio das rías?

•	Cal	é	a	situación	actual	da	ocupación	das	rías?

•	 Que	 planificacións	 debemos	 adoptar	 para	
mellorar	a	ocupación	do	territorio	nas	rías?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:



45

Tema 3

Galicia é un país cunha extensa fachada litoral, o que lle confire característi-
cas diferenciais, acceso aos recursos mariños e diversas potencialidades. Pó-
dese engadir a singularidade morfolóxica dunha costa recortada e penetrada 
por profundas rías, con marismas e esteiros, cantís e areais que lle outorgan a 
diversidade, calidade e valor ambiental, económico e paisaxístico. Un conxunto 
que conforma os trazos característicos do noso litoral e explica a estreita vincu-
lación histórica e actual de Galicia co mar.

Ese longo litoral galego constitúe un dos máis importantes activos do noso 
territorio, permitindo o desenvolvemento de actividades moi diversas, o que su-
pón ou implica unha gran capacidade de atracción. Non obstante, esta mesma 
capacidade de atracción pode levar consigo a destrución de elementos am-
bientais e paisaxísticos, frecuentemente pola ocupación dese espazo de alto 
valor, á vez que escaso e irreproducible, por usos que xerando escaso valor, 
restan singularidade. Supón, pois, un claro exemplo de importante custo de 
oportunidade.

Así, no litoral de Galicia, especialmente nos bordos das rías, pero tamén nou-
tros ámbitos litorais, concorren actividades e usos moi diversos: actividades 
portuarias, construción e reparación naval, primeiras e segundas residencias, 
industrias, espazos de lecer, actividades deportivas, turismo, áreas que se de-
ben conservar, etc., ás veces incompatibles entre si; e tamén con certo grao de 
especialización cara a actividades de importancia estratéxica para a economía 
galega, como a pesca, marisqueo e acuicultura, os portos e estaleiros ou o 
turismo. Pero nas rías, pola súa singularidade, estes usos concéntranse nun 
espazo ambientalmente sensible e desequilibrable.

Que	singularidades	lle	achegan	as	rías	ao	territorio?1
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As maiores concentracións urbanas de Galicia, e gran parte das actividades 
económicas, están emprazadas nos concellos litorais e, dentro destes, nas 
áreas máis próximas á franxa costeira, de tal xeito que as frecuentes estatís-
ticas con datos municipais acochan unha realidade de concentración nos pri-
meiros centos de metros desde a costa.

Como resultado desta concentración demográfica e de actividades, así como 
do desenvolvemento urbano imperante nas últimas décadas, foise conforman-
do un asentamento lineal paralelo á costa con carácter continuo en grandes 
tramos, desestruturado e descohesionado, con altos custos ambientais, así 
como tamén sociais e económicos. Cómpre, pois, poñerlle remedio á situación 
mediante un proceso de ordenación territorial e urbanística nos diferentes ni-
veis de acción posible, coordinado coa correspondente xestión integral da zona 
costeira.
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1.	Cal	é	a	superficie	do	litoral	de	Galicia?

2. En	que	medida	as	rías	contribúen	a	potenciar	o	litoral	de	Galicia?

3.	Fai	 unha	 relación	histórica	de	oportunidades	de	ocupación	
do territorio que ofreceron as rías.

4.	Que	oportunidades	de	ocupación	do	 territorio	xestionamos	
ben	dende	un	punto	de	vista	ambiental	e	sostible?

5.	Que	 oportunidades	 de	 ocupación	 do	 territorio	 usamos	 en	
usos	pouco	sostibles?	Cales	son	os	principais	impactos?

6.	Que	oportunidades	de	ocupación	do	territorio	destacaron	de	
forma	singular	nas	Rías	Altas?	E	que	outras	diferentes	pode-
mos destacar nas Rías Baixas? En que momento e contexto 
histórico	apareceron?

Actividades
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Na historia da relación das sociedades coa costa das rías é preciso distinguir, 
cando menos, dous períodos, separados pola Revolución Industrial, xa que esta 
tivo unha clara trascendencia na capacidade dos seres humanos para transformar 
o medio.

Aínda que non hai un coñecemento preciso sobre cando os nosos devanceiros 
e devanceiras comezaron a facer uso ou explotación dos recursos singulares 
que ofrecían as nosas costas e especialmente as rías, diversos restos ou indi-
cios, como os concheiros, evidencian unha antiga relación.

Na época romana os restos da ocupación, uso e explotación das costas son 
abondosos. Téñense estudado diversas vilas con actividade nitidamente litoral, 
salinas, restos de peixes e mariscos, restos de ánforas que evidencian tráfico 
marítimo e mesmo temos a torre de Hércules que garda no seu interior a antiga 
torre romana.

Evidentemente, os primeiros portos establecéronse onde había unha protec-
ción natural que resgardase dos cambios no mar e onde se puidese realizar 
unha actividade portuaria (carga e descarga) sen maiores dificultades e perigos. 
O habitual era escoller unha praia tendida ao abeiro dos temporais. Son portos 
que, polo xeral, ata a chegada dos cambios introducidos pola revolución indus-
trial, non teñen moito calado, mínimas facilidades para as manobras e opera-
cións portuarias, escasos peiraos, rara vez diques e mala conexión co territorio.

A	ocupación	do	territorio	nas	rías.	Que	historia!2
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Consérvanse algúns documentos cartográficos e imaxes que nos permiten 
aproximarnos a ese gran período en que as rías eran usadas principalmente 
para a pesca, marisqueo e navegación, e moi escasos os cambios introducidos 
polos seres humanos.

Mapa cara a 1634
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Polo demais, a poboación asentada no litoral dependía maiormente da activi-
dade agraria, que complementaba coa explotación do mar, polo que non había 
unha especial concentración demográfica e de actividades na costa, agás os 
núcleos urbanos tradicionais (A Coruña, Pontevedra, Vigo...) e vilas e asenta-
mentos mariñeiros e portuarios (Muros, Noia, Viveiro...).

Tras a Revolución industrial, a maior par-
te dos usos e das modificacións son os que 
xa existían antes, pero os cambios fixéronse 
máis extensos e máis intensos. Os bordos 
das rías convertéronse en áreas destacadas 
do desenvolvemento, o que supuxo ocupar 
con construcións o bordo litoral, mesmo che-
gando a facer recheos ou aterramentos no 
mar, e contaminación.

Os aterramentos téñense convertido nun dos máis destacados impactos nega-
tivos sobre o litoral das rías. Xa desde finais do século XIX sucedéronse ocupa-
cións de superficie mariña, principalmente nos arredores dos espazos portuarios 
e urbanos para obter superficies chas e baratas onde realizar almacenamento 
de mercadorías ou asentar; construcións portuarias, pero tamén para levantar 
edificacións e actividades que para nada precisan da proximidade do mar (fábri-
cas de celulosa, industrias químicas, edificios administrativos, etc.) e que nalgúns 
casos constitúen un perigo permanente para as rías.



51

Tema 3

Proxecto de recheo e urbanización no areal de Vigo en 1880, 
incluíndo a Alameda

A estes procesos de concentración de actividades económicas no litoral e 
da poboación que as desenvolve engádese outro novo, principalmente desde 
mediados do século XX, consistente na conversión do litoral nun espazo de 
lecer e de atracción para acomodar; asentar; construír... vivendas de primeira e 
segunda residencia, complexos residenciais, servizos turísticos, etc., que bus-
caron áreas en bo estado de conservación e alto valor paisaxístico que foron 
deterioradas. Paralelamente, cambiou o modelo de ocupación do espazo pola 
vivenda unifamiliar, que pasou de certa concentración en pequenos núcleos e 
en función das principais vías de comunicación a espallarse por todo o litoral 
favorecido pola extensión do uso do vehículo particular.

Imágenes ©2013 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, Datos de mapa ©Google 
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1.	Que	achegaron	os	romanos	á	ocupación	do	territorio	das	rías?

2.	Como	se	construíron	os	primeiros	portos?

3.	Por	que	motivo	antes	da	revolución	industrial	había	unha	re-
lativamente	baixa	ocupación	da	costa	nas	rías?

4.	Que	cambios	na	ocupación	do	litoral	viñeron	acompañados	
coa revolución industrial?

5. Cal	foi	o	principal	impacto	do	século	XIX	na	ocupación	do	litoral?

6.	Que	novos	impactos	se	introduciron	no	século	XX?
 
7.	Que	empresarios	de	fóra	de	Galicia	aproveitaron	oportunida-
des	de	ocupación	do	 territorio	das	rías?	Cales	perduran	na	
actualidade?

Actividades
Fotos aéreas que contrastan a situación dunha área litoral en 1960 e na actualidade 

Imágenes ©2013 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, Datos de mapa ©Google 
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A crecente concentración da poboación galega nas áreas urbanas especial-
mente litorais e o crecente consumo de recursos, materias e enerxía, por estas, 
lévanos a considerar que será nas áreas urbanas e no litoral onde se deberán 
centrar os esforzos por alcanzar a sostibilidade. 

En xeral, trátase dun proceso que se produce na maioría dos concellos litorais 
de Galicia, pero que resulta moito máis acusado nos concellos corresponden-
tes ás rías. Orixínase así un importante contraste entre as características de-
mográficas do litoral e do interior de Galicia, con maiores densidades e maior 
dinamismo e crecemento no litoral e que moi posiblemente seguirá acusándo-
se por ser o litoral o que concentra a poboación máis nova fronte a un interior 
avellentado.

Cal	é	a	situación	actual	na	ocupación	do	territorio	
no contorno das rías?

3
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Pero non só no bordo costeiro e 
no litoral temos realizado impor-
tantes cambios. Na superficie ma-
riña das rías e nos fondos téñense 
sucedido cambios como resultado 
dos dragados realizados para me-
llorar a navegabilidade dos cada 
vez maiores barcos, dos cambios 
nas correntes a causa das estru-
turas construídas na costa ou da 
gran cantidade de bateas situadas 
nas rías.

A estratexia para competir entre territorios está tradicionalmente baseada no 
consumo de recursos, en xeral, e de enerxía, en particular. As áreas urbanas 
tamén participan desta estratexia que supón o desenvolvemento de modelos 
de cidade consumidora de solo, materiais, auga e enerxía, separando os usos 
e as funcións urbanas nun modelo de cidade dispersa, espallada polo territorio, 
obrigando ao uso de medios motorizados privados para acceder a calquera 
servizo e marxinando ou imposibilitando aos modos de transporte colectivos e 
alternativos. Á parte do modelo urbano, tamén se xeneralizaron estilos de vida 
intensivos no consumo de bens, que fan que o gasto de materiais e de enerxía 
se incremente continuamente.

Posición dos polígonos de bateas  
nas Rías Baixas en 2000.

Foto panorámica de Vigo
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O modelo de crecemento urbano baseado no consumo crecente de recursos ca-
racterízase polo seu alto impacto nos ecosistemas e consecuentemente pola súa 
insostibilidade. Faise necesario un cambio no modelo cara a un novo urbanismo ba-
seado na xestión eficiente dos fluxos metabólicos. Cobra así especial importancia 
a análise de elementos fundamentais como a auga, os materiais (residuos sólidos) 
e a enerxía. Pero na busca da sostibilidade por medio da eficiencia debe ocupar 
un papel destacado a ordenación do territorio e o urbanismo como instrumentos de 
cambio nas tendencias, para acadar maiores cotas de eficiencia na ecuación entre 
consumo de recursos e organización urbana.

Cómpre, pois, poñerlle remedio á situación mediante un proceso de ordena-
ción territorial e urbanística nos diferentes niveis de acción posible, coordinado 
coa correspondente xestión integral da zona costeira.

Como se recolle na Estratexia española de sostibilidade urbana e local, dé-
bense ter por obxectivos a minimización do consumo de solo, a protección 
dos espazos e dos recursos naturais máis valiosos desde o punto de vista 
medioambiental, a aposta pola cidade compacta, razoablemente densa e dota-
da de complexidade e variedade urbana articulada; o impulso á posta en valor 
e mellora do patrimonio edificado e dos tecidos urbanos consolidados fronte 
ao consumo indiscriminado de solo rural e á construción de obra nova; a incor-
poración do metabolismo urbano ao proxecto; plan urbanístico; a promoción 
dunha maior integración espacial e cohesión social, etc. Estratexias estas que 
no litoral adquiren aspectos singulares ás que desde o punto de vista da orde-
nación podemos engadir o esponxamento litoral. 

Hoxe en día está plenamente aceptado polo persoal técnico, e así consta 
nas recomendacións dos distintos organismos internacionais sobre medio am-
biente ou ordenación territorial, que a clave da correcta ordenación litoral se 
atopa no grao de dependencia que as actividades teñen da liña de costa. Así, 
recoméndase autorizar a colocación sobre as primeiras decenas de metros a 
partir da liña de costa, soamente as actividades que teñan unha dependencia 
ineludible da mencionada liña. E despois seguir ordenando as actividades en 
función do grao de dependencia. 
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Galicia carecía de tal ordenación. En ausencia de instrumentos supramuni-
cipais de ordenación territorial, a perspectiva da necesaria ordenación litoral 
nunca penetrou nos diferentes plan xerais de ordenación municipal nin tam-
pouco noutras figuras como os plan especiais dos portos, a pesar da evidente 
supramunicipalidade dos portos de interese xeral do Estado e organizacións 
afíns. Tal situación trátase de paliar a través das Directrices de ordenación do 
territorio e do plan de ordenación do litoral de Galicia.

Desde a perspectiva da protección e conservación do patrimonio natural, a 
diversidade e as singularidades da costa galega permiten a existencia de dis-
tintos ecosistemas de moi alto valor e biodiversidade que cómpre protexer: 
esteiros, marismas, complexos praia-barreira-lagoa, cantís, areais, sistemas 
dunares, dunas remontantes e outros biótopos especiais que adoitan acoller 
unha grande biodiversidade de hábitats e especies de flora e fauna silvestre.
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Algúns destes ecosistemas singulares afectados pola ocupación e polo ate-
rramento son as marismas, con importante función no ciclo vital de especies. 
Este tipo de ecosistema usouse moito para ocupar a superfície das rías me-
diante a urbanización, despois de seren sometidas a plans de recheos. Un dos 
máis recentes foi o recheo da marisma de Cee na segunda metade da década 
dos noventa do século pasado, onde se urbanizou e se construíron importantes 
edificacións como é o caso do hospital. Esta intervención no litoral asociouse 
con inundacións moi importantes que ocorreron na aldea; unha década máis 
tarde, en que se produciu unha importante rotura da canalización do río que 
desembocaba na marisma.

Faro de Corrubedo
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1.	Realiza	un	seguimento	das	iniciativas	actuais	de	ordenación	
da	ocupación	do	territorio	das	rías,	e	propón	melloras	e	crite-
rios	para	aplicalas.

2.	Sitúa	as	rías	con	máis	concentración	urbana	e	indica	as	impli-
cacións	que	está	a	ter	sobre	a	ocupación	do	seu	territorio.

3.	Avalía	o	grado	de	dispersión	e	a	xestión	das	actividades	de	
ocupación	do	territorio	nas	grandes	poboacións	litorais.

4. Avalía a adecuación do desenvolvemento urbano que están a 
seguir as cidades litorais de Galicia en relación coa Estratexia 
española	de	sostibilidade	urbana	e	local.

5.	Busca	exemplos	de	ecosistemas	das	rías	singulares	afecta-
dos	por	malas	prácticas	de	ocupación	do	litoral	e	propón	ar-
gumentos	para	a	súa	recuperación,	na	medida	que	esta	sexa	
posible.

6.	Como	se	poden	relacionar	as	inundacións	de	Cee	do	outono	
de	2006	coa	urbanización	da	marisma	na	década	anterior	e	
cos incendios que ocorreron no verán dese ano?

Actividades
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Como vimos ata aquí, ao longo da historia e sobre todo nas últimas décadas, 
moitos ámbitos costeiros das rías foron progresivamente eliminados ou degra-
dados pola ocupación cada vez máis extensa e voraz dos usos urbanos. 

Podemos distinguir neste punto entre o papel das administracións públicas e 
o da iniciativa privada. Sobre o primeiro, os terreos nas contornas das rías sem-
pre foron caros e as zonas húmidas litorais e de baixa profundidade converté-
ronse en espazos ocupables mediante un relativamente baixo investimento.

Foi precisamente a Administración pública quen desde os anos sesenta do 
pasado século destruíu grandes superficies de areais e marismas, ignorando 
o altísimo valor que tales lugares teñen desde o punto de vista ecolóxico, para 
levantar complexos industriais e equipamentos. Tratouse dun proceso de alto 
impacto co que quizais nunca seremos suficientemente críticos.

Cales	son	as	ensinanzas	dos	erros	anteriores	para	
unha	mellor	ocupación	futura	do	territorio	das	rías?	

4

Colexio de Portosín
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As melloras tecnolóxicas foron aba-
ratando os custos de tales interven-
cións e a demanda e os prezos do solo 
facéndoas máis rendibles. A escaseza 
de grandes espazos chas a prezos 
aceptables leva a moitos promotores 
públicos a tratar de conseguilos a cos-
ta da zona marítimo-terrestre sen va-
lorar correctamente os custos de tal 
operación. Porque aínda que no ba-
lance entre o custo de facer o recheo 
e o beneficio estimado polo prezo do 
solo o resultado é positivo, dubidamos 
moito deste resultado se consideráse-
mos as externalidades ambientais ne-
gativas.

Paralelamente a este proceso, e acelerada nos últimos anos, produciuse unha 
progresiva ocupación de amplas zonas do litoral pola extensión da primeira e da 
segunda residencia, frecuentemente das zonas máis singulares desde o punto 
de vista da biodiversidade e de maior calidade paisaxística, degradándoas. 
Consecuentemente é necesario que os instrumentos de ordenación territorial 
e urbanística acudan en auxilio das áreas ou dos espazos que manteñen certo 
grao de calidade ambiental, ou valores singulares, e mesmo que permitan a 
necesaria recuperación dos terreos degradados. 

Por todo o exposto, cómpre establecer unha estratexia de xestión integrada 
das zonas costeiras, que teña moi presentes estes erros e que participe o 
conxunto da sociedade a través dos distintos colectivos con intereses na zona, 
así como os diferentes niveis administrativos (local, autonómico e estatal). A 
propia Unión Europea (UE) tomou conciencia desta necesidade e nos últimos 
anos (basicamente desde 1996) ten elaborado diversos documentos e deseña-
do políticas para a xestión integrada das zonas costeiras en Europa.

Porto do Grove
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Os obxectivos principais desta xestión serían coordinar as diferentes políticas 
que inflúen sobre as rexións costeiras da UE, planificar e xestionar os recursos 
e espazos costeiros e, por último, protexer os sistemas naturais, incrementar o 
benestar social e económico das rexións costeiras e desenvolver o seu poten-
cial. Para acadar estes obxectivos proponse adoptar unha perspectiva global 
no enfoque dos problemas comúns; basear a toma de decisións en datos e in-
formación real; traballar en sintonía cos procesos naturais; involucrar a todas as 
partes interesadas, e recorrer a todos os instrumentos dispoñibles (ferramentas 
económicas e legais, planes, campañas de información, principios da Axenda 
21, acordos voluntarios, guías de boas prácticas etc.). 

1.	Busca	zonas	no	litoral	das	rías	afectadas	por	recheos	de	obras	
públicas	e	comenta	os	impactos	que	experimentaron	dende	
entón.

2.	Localiza	zonas	do	 litoral	das	rías	que	se	urbanizaron	e	que	
nunca	deberon	ser	ocupadas	por	este	tipo	de	uso.

3. Cales	son	as	explicacións	desta	tendencia	histórica	a	ocupar	a	
liña	de	costa	e	por	que	esta	aumentou	moito	dende	a	segunda	
metade	do	século	XX?

4.	Elabora	unha	relación	de	ensinanzas	históricas	do	que	non	
debemos	facer	no	futuro	da	ocupación	do	litoral.	Cales	son	
as	accións	de	reestruturación	viables	para	mellorar	o	legado	
desa	historia?

5.	Que	nos	está	a	achegar	a	Unión	Europea	para	mellorar	o	futu-
ro	da	ocupación	da	costa	das	rías?

6.	Analiza	as	liñas	estratéxicas	que	está	a	promover	a	Administra-
ción	para	planificar	ese	futuro.	Engadirías	algo	a	esas	liñas?

Actividades
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A economía 
das rías dende 
os	portos

4
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•	 Planificáronse	os	 portos	 das	 rías	 para	 ser	
un	motor	económico	de	Galicia?	Xustifica	a	
resposta

•	 Que	grandes	grupos	empresariais	require	o	
transporte	marítimo?

•	 Que	entendes	por	porto	de	 interese	xeral?	
Existirá	algún	en	Galicia?

•	 Que	 diferenzas	 existen	 entre	 as	 mercado-
rías	que	chegan	aos	portos	das	Rías	Altas	
das	que	chegan	aos	das	Rías	Baixas?	

•	 Que	 entendes	 por	 autoestradas	 do	 mar	 e	
como	poden	influír	na	mitigación	do	cambio	
climático?

•	 Como	ves	o	presente	e	o	futuro	do	sistema	
portuario	das	rías	galegas?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:
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Ainda que é moi posible que a localización dos recintos portuarios non se 
escolleran como o principal motor para o desenvolvemento económico do país, 
si se desenvolveron determinadas pautas para aproveitar as infraestruturas e o 
posicionamento xeográfico deles de cara a canalizar o comercio exterior, que 
acabaron sendo determinantes na economía do país.

Unha boa proba 
do avance histórico 
cara á construción 
dese potente motor 
para o desenvolve-
mento económico 
do país obsérvase 
na gran heteroxe-
neidade, tanto es-
pacial como secto-
rial, das actividades 
marítimo-portuarias 
das nosas rías. 

Cal	é	o	papel	dos	portos	como	motor	económico	
de Galicia?

1
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Pero non todos os analistas históricos están de acordo que esa evolución his-
tórica que reflicten os nosos recintos portuarios sexa o resultado dunha planifi-
cación intencional desa panca. Mentres que algúns recoñecen que esta resul-
tou de integrar territorialmente o espazo económico resultante do conxunto das 
instalacións portuarias, para outros é a plasmación dunha orientación dispersa 
e pouco complementaria.

No que si existe consenso é que no século XXI, a economía galega ten un im-
portante piar marítimo-portuario relevante en que se desenvolve un importante 
conxunto de actividades marítimo-portuarias. Este piar estrutúrase arredor de 
dous compoñentes: os actores económicos e os tráficos marítimos.

Existe unha relación moi directa entre a loxística dos portos e a súa potencial 
clientela. Os retos das empresas multinacionais están concentrados en tres 
eixos básicos de cara a gañar cotas de mercado. É dicir: a) conseguir estar 
presentes nos mercados internacionais a prezos máis baixos que a competen-
cia; b) conseguir que as empresas produzan bens distintivos e diferenciados 
adaptados ás demandas da clientela; c) que as empresas consigan combinar 
ambas as estratexias anteriores, entre o baixo custo e os elementos diferen-
ciados. Pero, independentemente da que se escolla, a integración do porto na 
cadea de valor resulta imprescindible, e iso coloca ao sistema portuario galego 
como un motor con potencial para o desenvolvemento.

Os portos ofrecen servizos e actividades desexadas polas empresas. Bus-
can, pois, eficiencia, adaptabilidade aos mercados locais e posuír subactivida-
des que doten de confianza e contribúan a incrementar a súa competitividade 
internacional. Por iso, as empresas presentes nos portos móvense nunha lóxi-
ca de eficiencia (asociadas ás súas propias estratexias); nunha loxística indivi-
dual (aplicada en todo tipo de custos, de tempos e dos sistemas de información 
avanzados); e unha gran capacidade nas economías de proximidade (para po-
der responder en termos de procesos a calquera orde empresarial e entrega 
rápida e distribución dos produtos) nun espazo concreto.
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Os portos son factores de grande importancia tanto polo seu posicionamento 
(dentro das rutas, especialización de tráficos, comportamento comercial, ...) 
como na súa externalización (alianzas, acordos, presenza de parceiros,…).

Un porto, para funcionar correctamente, necesita ter unha política comercial 
de captación de clientela que, obrigatoriamente, pasa por aumentar a súa área 
complementaria conectada a este por barco. É dicir, debe aumentar o conxunto 
de áreas dende onde se atraen as importacións e se distribúen as exportacións 
(o seu foreland) e a zona interna situada tras o porto e a ría, onde se recollen 
as exportacións e a través da cal se distribúen as importacións (o seu hinter-
land). Buscará así actuar conxuntamente coas empresas líderes na súa área 
de influencia; para poder asociar os operadores loxísticos internacionais; en re-
sumo, dominar todo o percorrido da mercadoría, nun servizo de ‘porta a porta’.

Asemade, os portos galegos do século XXI teñen que ser competitivos, facer 
os investimentos correctos, adicionarlles valor aos parceiros presentes e po-
tenciais das áreas próximas, integrar redes de intermodalidade que permitan 
ofertar servizos máis completos; e integrar acordos entre as empresas asenta-
das nas proximidades do porto cos operadores loxísticos internacionais. E todo 
iso débese conseguir dende a sustentabilidade e o respecto aos contornos 
ambientais e paisaxísticos singulares en que se localizan.
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1.	Agrupa	as	 instalacións	portuarias	por	Rías	Altas,	Medias	e	
Baixas. Busca información sobre actividades e usos que se 
dan	en	cada	unha.	Existe	algunha	 relación	entre	a	 localiza-
ción	espacial	e	os	sectores	de	actividade	das	 instalacións?	
Explica	as	posibles	relacións.

2.	Investiga	sobre	un	porto	galego	importante	que	se	construíu	
no	século	XXI,	explica	as	circunstancias	da	decisión	da	cons-
trución	e	cal	pode	ser	a	relevancia	dese	investimento.

3.	 Investiga	sobre	o	que	o	historiador	José	Cornide	enfatizou	
nos	seus	estudos	sobre	a	relevancia	que	posuían	as	activida-
des marítimas na cidade da Coruña. 

4.	Cal	é	o	potencial	dos	portos	galegos	e	con	que	criterios	debe	
desenvolverse? 

Actividades
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O negocio marítimo está moi vinculado á actividade económica porque forma 
parte da cadea de subministración global e, porén, da resposta e asóciase ás 
dinámicas comerciais mundiais. Por iso na súa análise é preciso ter en conta 
tanto aos axentes que interveñen no proceso, como a propia dinámica das ac-
tividades no seu seo.

Dentro dos axentes básicos relacio-
nados co transporte marítimo, diferén-
cianse catro especialidades básicas: 
os consignatarios, as navieiras, os es-
tibadores e os remolcadores. En Espa-
ña, o conxunto destas especialidades 
suman un total, para o ano 2009, de 
456 empresas, cunhas cifras de ne-
gocio de 4.212 millóns de euros. Des-
tas 456 empresas, os consignatarios 
agrupan a 243 empresas; as navieiras 
suman un total de 67 empresas; os es-
tibadores contabilizan 103; e finalmen-
te as empresas de remolcadores 43.

Cales	son	os	principais	grupos	de	actores	
do	transporte	marítimo?

2

Fotógrafo: Jose Manuel Navia
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A pesar do que cabería esperar da dimensión que teñen en Galicia os portos 
de interese xeral, esta comunidade non posúe unha importancia grande neste 
eido específico marítimo. Tanto é así, que o total das empresas galegas nesas 
catro especialidades técnico-organizativas básicas suman 51, cunha facturación 
de 290,97 millóns de euros, que representan o 6,9 % do total español.

1.	Á	vista	dos	datos	relativos	ao	número	de	empresas	que	for-
man	o	conxunto	das	catro	especialidades,	este	ano	cabe	es-
perar	un	número	superior	ou	inferior	ao	de	456	empresas?

2.	Pon	exemplos	de	cada	unha	das	catro	especialidades	de	axen-
tes	básicos	relacionados	co	transporte	marítimo.

3.	Canto	representa	a	poboación	de	Galicia	en	relación	co	total	
de	España?

4.	Compara	a	porcentaxe	calculada	coa	porcentaxe	que	supón	
a	facturación	das	empresas	galegas	nesas	catro	especialida-
des	en	relación	co	total	español.	Á	vista	da	comparación,	ten	
sentido	afirmar	que	un	6,9	%	do	total	español	non	supón	unha	
cantidade	importante	nese	eido	específico	marítimo?

Actividades
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As empresas galegas vinculadas ás actividades marítimo-portuarias son, pre-
dominantemente, de recente creación. No conxunto dos catro grupos, tan só 
quince empresas posúen unha antigüidade maior de 25 anos. Neste apartado 
imos analizar a situación actual dos catro grandes grupos empresariais; rela-
cionados coas ás actividades marítimo-portuarias das rías galegas.

a) Consignatarios

Agrupa as personas que, nos portos de mar, representan aos armadores 
de buques para entender nos asuntos administrativos relacionados coa 
súa carga e pasaxe; e por iso supón un grupo moi numeroso. 

Só catro empresas galegas desta categoría están por riba dos 10 millóns 
de euros de facturación e concéntrase na súa maioría na provincia de Pon-
tevedra. As empresas son dependentes do comportamento dos fretes e 
das propias estratexias e operacións derivadas do seu traballo, tanto da 
regularidade do transporte marítimo como da súa exclusividade e da vin-
culación coas empresas localizadas na súa contorna. 

Debido á escaseza de navieiras, os consignatarios realizan funcións de 
axentes de transporte, transitarios, aduaneiros, entre outros. É dicir, am-
plían a oferta dos servizos asociados ás operacions portuarias.

A posición das empresas consignatarias galegas na clasificación española é 
limitada: só tres empresas están situadas entre as dez primeiras da devandita 
listaxe.

Cal	é	a	situación	actual	nos	catro	grupos	de	especiali-
dades	de	axentes	básicos	relacionados	co	transporte	
marítimo?

3
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b) As navieiras

Agrupa as empresas propietarias de buques mercantes. Neste apartado 
a posición galega tamén é moi reducida. Analizando a presenza dos ar-
madores galegos no conxunto nacional, amósase unha vista moi limitada, 
tanto no tocante ao número como no que fai referencia á cifra de negocio.

Manifesta, asemade, unha limitada oferta de cabotaxe entre os propios 
portos galegos e destes co resto dos españois. Ao mesmo tempo, constá-
tase unha presenza moi escasa, tanto nos portos como nas empresas, dos 
fluxos exportadores de mercancías e graneis. Como resumo, non existe 
ningunha navieira galega entre as trinta primeiras españolas no que atinxe 
á cifra de negocio.

c) Os estibadores

Agrupa aos servizos portuarios encargados de colocar a carga a bordo 
para ser transportada cun máximo de seguridade para o buque e a súa 
tripulación, ocupando o mínimo espazo posible, evitando avarías nela e 
reducindo ao mínimo as demoras no peirao.

As empresas vinculadas a este tipo de servizos portuarios son reducidas 
pola relativa baixa importancia das terminais marítimas especializadas ou 
dedicadas, como resultado dos movementos das mercadorías. Logo de ver 
os resultados dos tráficos e da actual especialización portuaria resulta que 
en Galicia se contabilizan doce empresas que representan o 8,2 % da cifra 
de negocio español, o que dá lugar a un total de catro empresas galegas 
na clasificación das 25 primeiras empresas españolas.
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d) Os remolcadores

Trátase do grupo de empresas propietarias de buques remolcadores, que 
son as embarcacións utilizadas para axudar á manobra doutras embar-
cacións, principalmente ao empurrar os citados barcos nos portos, pero 
tamén en mar aberto.

Neste apartado constátase a maior especialización galega. Un total de sete 
empresas facturan preto do 16 % do total español. Entre as cinco primeiras 
empresas españolas, dúas son galegas (Remolcadores Nosa Terra e Sertosa) 
e outras tres, de tamaño mediano, tamén (Naviera Ría de Arousa, Marítima 
Global Services e Botamavi), situánse entre as trinta primeiras empresas da 
clasificación.

É un servizo moi especializado que ademais ten como peculiaridade a posi-
bilidade de internacionalización, unha vez gañadas as respectivas concesións 
ou licenzas administrativas noutros portos. Deste xeito, é constatable unha re-
levante presenza das empresas remolcadoras galegas noutros portos, non só 
españois, senón europeos e latinoamericanos.

Segundo o exposto neste apartado, non resulta fácil concluír que existan gru-
pos empresariais dunha dimensión elevada capaz de afrontar novos desafíos 
mais aló dos recintos portuarios situados no territorio galego, coa excepción re-
lativa xa mencionada, do grupo dos remolcadores. Iso significa que, a diferenza 
de España onde hai unha dinámica de consolidación empresarial e concentra-
ción económica e xeográfica, en Galicia cada porto funciona de xeito indepen-
dente, amosando unha escasa vinculación entre eles, tanto a través do tráfico 
de cabotaxe, como entre participacións cruzadas do empresariado.
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1.	Por	que	motivo	é	tan	elevado	o	grupo	dos	consignatarios	no	
transporte	marítimo	galego?

2.	Por	que	se	pode	considerar	insatisfactorio	un	número	de	tres	
empresas	galegas	consignatarias	do	transporte	marítimo	si-
tuadas	entre	as	dez	primeiras	do	conxunto	español?

3. Sendo	Galicia	unha	comunidade	autónoma	que	destaca	por	ter	
máis	portos	de	 interese	xeral,	a	que	se	pode	deber	que	non	
teña	ningunha	navieira	entre	as	trinta	primeiras	españolas?

4.	Tenta	buscar	algunhas	explicacións	a	por	que	o	grupo	de	em-
presas	remolcadoras	galegas	son	 importantes	en	España	e	
teñen un ámbito de acción internacional.

5.	En	Galicia	a	principios	deste	século	ocorreu	un	accidente	ma-
rítimo	con	graves	implicacións	ecolóxicas.	Que	papel	xogou	
o sector dos remolcadores nese suceso?

6.	Indica	catro	obxectivos	da	actividade	dos	estibadores	portuarios.

7.	Se	se	pode	considerar	que	en	toda	ría	galega	hai	un	porto,	
por	que	se	considera	reducido	o	número	de	empresas	estiba-
doras galegas?

8.	Completa	a	táboa	de	datos	de	2009	expresados	en	millóns	de	
euros. Pasa dos valores absolutos aos relativos.

Actividades
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9. Realiza	un	diagrama	de	círculos	que	exprese	a	porcentaxe	Gali-
cia/España	en	número	de	empresas	nos	catro	sectores	e	outro	
que	exprese	a	porcentaxe	de	cifra	de	negocios	Galicia/España

Número	de	
empresas	en	

Galicia

Número	de	
empresas	en	

España

%	Galicia	/
España

Cifra de 
negocios en 

Galicia

%	cifra	de	nego-
cios en Galicia / 

España

Consignatarios 29 243 137,38

Navieiras 3 67 10,80

Estibadores 12 103 97,91

Remolcadores 7 43 44,88

Total 51 456 290,97

10. Cales	son	as	fortalezas,	as	debilidades	e	os	retos	do	sector	do	
transporte	marítimo	vinculados	aos	portos	das	rías	galegas?.
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Para interpretar os datos do tráfico marítimo analizados no apartado anterior, 
debemos tomar como referencia o contexto do tráfico dos portos de interese 
xeral, por canto que son os que soportan a maioría dos tráficos, pois os demais 
están centrados principalmente na pesca de baixura.

Os portos de interese xeral son os que dependen do Estado. Galicia dispón 
de cinco portos de interese xeral: Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía de 
Arousa, Pontevedra-Marín e Vigo.

Cal	é	a	situación	do	tráfico	portuario	nos	portos	de	in-
terese	xeral	de	Galicia	ao	inicio	da	segunda	década	do	
século	XXI?

4
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Os efectos da crise económica supuxeron unha caída dos movementos de 
mercadorías nos portos galegos de interese xeral e os fluxos de graneis líqui-
dos, sólidos, mercancía xeral e contedores viron decrecer os seus montantes 
no bienio 2008-2009. Este descenso rompeu unha dinámica de crecemento e 
de especialización que viña dende a derradeira década do pasado século.

A rápida implantación da nova Lei de portos e os cambios na súa xestión 
económica e comercial fixo posible que, a partir de ano 2010, os movementos 
dos tráficos portuarios volvesen a presentar cifras positivas, corroborándose a 
devandita dinámica ao longo do bienio 2011-2012. Por iso, aínda que o conxun-
to do tráfico portuario galego amosa un crecemento feble, este diminúe coa 
tendencia derivada da crise económica. 

Asemade, debemos subliñar que o total dos tráficos de mercadorías movidas 
polos portos galegos non son extraordinariamente relevantes no contexto espa-
ñol, pois representan arredor do 7 % do total; ratio algo superior ao que supón 
Galicia tanto na superficie, como na poboación ou no PIB. Este dato manifesta 
unha certa infrautilización do seu potencial portuario. É dicir, a pesar de posuír 
unha situación xeográfica única e vantaxosa de cara á súa inserción nas rutas 
marítimas de alcance internacional, e ter unha especialización grande, aínda 
non se soubo beneficiar delas. 

1.	Que	ensinanzas	nos	deixa	a	xestión	portuaria	en	relación	coa	
crise	do	paso	da	primeira	á	segunda	década	do	século	XXI?

2.	Cales	son	as	fortalezas	e	as	debilidades	dos	portos	de	intere-
se xeral das rías galegas?

3.	Cales	 son	 as	 prioridades	 para	 minimizar	 as	 debilidades	 e	
aproveitar	as	fortalezas?

4.	Investiga	cales	son	as	principais	actividades	dos	portos	de	
interese xeral?

Actividades
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Os portos galegos experimentaron un crecemento ao longo dos últimos anos. 
Destacan pola súa trascendencia A Coruña e Vigo; e polo seu dinamismo Fe-
rrol e Marín. Non obstante, o seu crecemento é menor que a media nacional, 
que duplica a taxa galega no período 1993-2012.

Como	 foi	 a	 evolución	 do	 tráfico	 portuario	 dende	 
o	inicio	da	última	década	do	século	XX ata o inicio da 
segunda	do	século	XXI?

5

Cadro	3.	Os	tráficos	portuarios	e	o	seu	crecemento	(en	miles	de	t).

Fte) Puertos del Estado.

Tráfico	total	
1993

Tráfico	total	
2012

2012,%	de	tráfico	
respecto	ao	total	do	
sistema	españoll

%	aumento	do	trá-
fico	en	1993-2012

A Coruña 11 759 13 133 2,76 11,68
Ferrol 4834 13 714 2,88 183,16

Marín 896 1884 0,39 103,74

Vigo 3337 4066 0,85 21,86
Vilagarcía de Arousa 592 1011 0,21 70,97
Galicia 21 418 33 810 7,12 57,87
España 244 669 474 846 100,00 94,07
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Cadro 4. Niveis de especialización (datos de 2012, expresados en porcentaxe dentro de cada porto)

Destacan, asemade, os niveis de especialización. O porto da Coruña ten nos 
graneis líquidos (petróleo) e sólidos (carbón) as bases principais dos seus flu-
xos de mercadorías; Ferrol, con graneis sólidos (carbón) e líquidos (gas), re-
flicte os seus niveis de especialización. Vigo está concentrado na mercadoría 
xeral e, máis en concreto, nos movementos de contedores. Marín amosa unha 
distribución moi equilibrada entre graneis sólidos (cereais e graos) e mercado-
ría xeral. Pola súa parte, Vilagarcía de Arousa destaca pola súa diversificación 
malia ser o porto de interese xeral máis cativo no que atinxe aos movementos 
de mercadorías.

Granéis	sólidos Granéis	
líquidos

Mercadoría 
xeral

Outros 
(avituallamento,	

pesca	etc.)
Total

A Coruña 31,82 54,88 10,93 2,37 100
Ferrol 76,66 16,74 6,53 0,70 100
Marín 42,76 0 55,88 1,36 100
Vigo 7,45 1,85 82,62 8,08 100

Vilagarcia de Arousa 34,26 20,28 45,02 0,44 100
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As explicacións desta especializa-
ción radica nos movementos das mer-
cadorías dos respectivos portos. Así, 
os da Coruña e Ferrol están basea-
dos na ‘cautividade dos tráficos’, con-
secuencia do mono-industrialismo de 
cada área xeográfica, e onde predo-
minaban as importacións de petróleo 
e de carbón. Pola contra, os portos do 
sur de Galicia teñen, na actualidade, 
tráficos máis especializados e diversi-
ficados.

A comezos da década dos noventa do pasado século, o porto da Coruña foi 
moi significativo, concentraba as dúas terceiras partes do tráfico portuario de 
Galicia, en tanto que o porto de Ferrol só albergaba o 8 %, a metade do porto 
de Vigo, que co 17 % acadaba o segundo posto de Galicia. A finais do ano 
2012, a distribución porcentual dos tráficos tira unha ben distinta clasificación. 
Dunha parte, o porto da Coruña perde o primero posto no que se refire ao volu-
me total, co 38,8 %, detrás do porto de Ferrol que ascende ao primeiro lugar da 
clasificación, co 40 %. O porto de Vigo mantense arredor do 15 %, aínda que 
no 2012 presenta unha coxuntura negativa, e descende ata o 12 % do galego. 

Cadro 5. Distribución Porcentual dos tráficos totais de Galicia

1991 1995 2001 2007 2012

A Coruña 67,71 49,66 42,76 41,99 38,85

Ferrol 8,09 28,06 31,67 33,40 40,59

Marín 3,91 5,26 6,91 5,77 5,55

Vigo 17,76 14,85 14,92 15,22 12,03

Vilagarcia de Arousa 2,54 2,14 3,71 3,60 3,00

GALICIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Volumes máis pequenos corresponden a Marín e a Vilagarcía, que se sitúan 
arredor das súas porcentaxes históricas, aínda que cuns leves aumentos (5,5 % 
e 3 %, respectivamente).

As taxas de variación no que atinxe aos tráficos de cada porto son disímiles. 
Por unha parte, o porto de Vigo é o que amosa un maior dinamismo nos últi-
mos anos, superior á media española (preto do 8% de media acumulativa nos 
primeiros anos do século XXI), debido preferentemente aos tráficos de merca-
dorías xerais. 

Séguelle en actividade o porto de Ferrol que presenta nos últimos anos au-
mentos superiores ao 8 %, destacando as alzas porcentuais de granéis líqui-
dos co 57 % (superior ao 1,05 % da media española) debido á posta en funcio-
namento da planta regasificadora e das mercadorías xeráis. 

O porto da Coruña sitúase en terceira posición no que atinxe ás taxas de 
crecemento, arredor do 4 % (inferior á media española) e destaca polos seus 
crecementos en mercadorías xerais. Marín, pola súa parte, ocupa a cuarta 
praza nos portos galegos. Destaca polo seu incremento en mercadoría xeral 
(preto do millón de toneladas, con taxas do 12 %) e nos graneis sólidos (arredor 
do millón de toneladas e taxas anuais do 5 %), ambas con subas por riba das 
medias nacionais. 

Finalmente, o porto de Vilagarcía de Arousa presenta signos negativos nos 
tráficos de graneis sólidos e mercadoría xeral (-7 % e -16 %, respectivamente), 
pero destacan os aumentos en graneis líquidos, con subas do 4 %, moi supe-
riores ás medias españolas (do 1,05 %).
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Dúas características salientan os graos da singularidade portuaria de Galicia:

1. Estamos diante de recintos portuarios que son obxectivo de descargas; 
en suma, de subministración de inputs intermedios e de bens finais para a 
economía terrestre situada na contorna das áreas portuarias. Expresado 
en porcentaxes, arredor do 80 % das mercadorías movidas en Galicia son 
descargas, e esta ratio é moito máis elevada nos portos de Vilagarcía de 
Arousa, Ferrol e A Coruña, e máis compensadas nos portos de Vigo e 
Marín, que se achegan ao 60 %. 

2. O segundo trazo, no tocante ás mercadorías cargadas, destacan polos 
seus volumes A Coruña, Vigo e Ferrol, aínda que resulta ser o porto de 
Vigo quen amosa porcentaxes máis equilibradas, debido a unha meirande 
diversificación de mercancías. En suma, este porto resulta ser o que máis 
carga e, xa que logo, quen reexpide mercadorías.

A nosa análise chama, asemade, a atención sobre a procedencia e o desti-
no das mercancías segundo países. Os tráficos con Europa son maioritarios, 
preto do 45 % do total dos intercambios internacionais realízanse con portos 
europeos; destaca, neste senso, os correspondentes fluxos efectuados polos 
portos de Vilagarcía de Arousa, Marín e Vigo. 

Máis abertos e con destinos e orixes en portos situados en continentes afas-
tados constitúen os fluxos levados a cabo dende os recintos da Coruña e Fe-
rrol (sirvan de exemplo, os graneis líquidos -petróleo e gas- e graneis sólidos 
-preferentemente carbón). No que respecta ao primero, destaca o feito de que 
os intercambios con portos africanos e asiáticos son moi superiores aos flu-
xos con portos europeos; e, no que atinxe ao segundo, logo dos intercambios 
cos europeos, sobresaen os tráficos efectuados cos portos norteamericanos e 
asiáticos. En todos os supostos, os contactos con Suramérica son escasos (só 
representan o 7,2 %) e son moi distantes dos levados a cabo con Asia (19,5 %); 
con Norteamérica (14,5 %); e con África (18 %).
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Finalmente, no que fai referencia aos tráficos de cruceiros, as primeras con-
clusións son moi esperanzadoras. En primeiro termo, resulta crecente o núme-
ro de barcos que poñen rumbo aos portos galegos; e en segundo lugar, o incre-
mento dos pasaxeiros e pasaxeiras que utilizan as devanditas embarcacións 
aumentan. Aínda que as magnitudes son relativamente baixas en comparación 
coas medias nacionais (por debaixo do 6 %) non está de máis afirmar que 
estamos diante dun segmento de actividade de recente implantación e desen-
volvemento. Destacan os portos de Vigo e da Coruña. Entre os dous recintos 
concentran máis do 95 % dos tráficos de cruceiros, estando o primeiro conso-
lidado e o segundo en fase de crecemento.

1.	Compara	os	niveis	de	especialización	nos	cinco	portos	de	in-
terese xeral de Galicia.

2. Compara	a	evolución	do	tráfico	marítimo	entre	os	cinco	portos	
de interese xeral entre 1993 e 2012. Que conclusións sacas?

3.	Compara	a	evolución	do	tráfico	marítimo	en	Galicia	en	com-
paración	co	Estado.

4. Cales	poden	ser	os	motivos	polos	que	os	tráficos	de	cruceiros	
non	teñan	moita	importancia	en	Galicia?

5.	Que	 porto	 de	 interese	 xeral	 de	 Galicia	 experimentou	 unha	
maior	evolución	no	 tráfico	entre	1991	e	2012,	e	cal	menos?	
Busca	posibles	xustificacións	ás	diferenzas.

6.	Ordena	os	principais	portos	polo	seu	dinamismo.

7.	Cal	foi	o	porto	que	experimentou	maior	cambio	entre	a	por-
centaxe das mercadorías xerais e os graneis líquidos?

8.	Cales	son	os	portos	con	maior	tráfico	con	Europa	e	cales	os	
que	teñen	máis	intercambios	con	África,	Asia	e	América?

Actividades
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A estrutura portuaria está sometida a unha forte competencia derivada dos 
niveis de eficiencia dos recintos. Ademais, as propias funcions urbanas están 
a experimentar un aumento progresivo da autonomía dos seus compromisos 
e roles no tocante ás funcions de interconexión (portuaria e marítima). Neste 
senso, as cidades portuarias afrontan dúas estratexias combinadas: a evolu-
ción propia en función da rede urbana; e a evolución litoral, en que as activi-
dades económicas e comerciais portuarias representan un importante papel. 
Ambas as liñas de acción fan que o volume de fluxos de transporte marítimo 
sexa proporcional ao tamaño das mercadorías captadas no espazo continental. 
Así e todo, a relación semella inversa dende a perspectiva do espazo neutro, 
segundo apuntan as teorías sobre o transporte marítimo.

Cal	é	a	situación	actual	da	estrutura	portuaria	galega?6
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Estas hipóteses mostran varias condutas en que fai referencia ás súas actua-
cións. Analizamos tres criterios: os fluxos (ou sexa, as redes de tráficos e os 
volumes de mercadorías contedorizadas); o propio desenvolvemento das cida-
des (como concepto de centralidade); e finalmente, a ordenación e a xerarquía 
dos nós (é dicir, a nodalidade portuaria). O primeiro implica centralización; o 
segundo, nodalidade; e o terceiro, reticularidade.

Cada cidade portuaria é a resultante dunha combinación xerárquica das activi-
dades marítimas, das redes de tráficos e fluxos e da operatividade das terminais 
(ou sexa, de reticularidade e de nodalidade). Asemade, as cidades portuarias 
son resultantes dunha matriz que vincula o tamaño demográfico (centralidade), 
as redes marítimas e o peso das terminais (reticularidade e nodalidade). 

Esta análise permite explicar a lóxica principal da reticularidade expresada por 
unha dinámica de concentración crecente de empresas, de liñas e de redes 
marítimas. Asemade, implica que a devandita concentración reforza as áreas 
xeográficas económicas e determina, por suposto, a ampliación e o recorte das 
fendas económicas. Finalmente, a redistribución dos fluxos acentúan os nós ma-
rítimos; isto é, amplifican a centralidade-terrestre por medio das redes marítimas 
en proveito de mercados emerxentes e da propia intermediación das terminais. 

Estas circunstancias amosan que a centralidade urbana desempeña un papel 
secundario na inserción dos nós portuarios nas redes marítimas, onde prima 
a xerarquía da concentración de fluxos e de infraestruturas. Por iso, destaca a 
adecuación dos recintos portuarios ás mercadorías descargadas facendo que 
determinadas instalacións sirvan para subliñar unha nidia inclinación cara aos 
portos-enclave ou portos de soporte para a subministración de bens e de ser-
vizos ás empresas situadas no hinterland máis próximo.
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Destacan dous elementos relevantes: a) as condicións técnicas dos portos, 
xunto aos seus indicadores de orde portuaria; e b) os trazos da intermodalidade. 

Os recintos portuarios galegos denotan unha escasa superficie de almacena-
xe, cuestión que supón constantes reclamacións referidas ao acondicionamen-
to de amplas superficies de tratamento e de distribución de mercadorías nas 
súas proximidades.

A segunda das consideracións é a intermodalidade. Dos preto de 30 millóns 
de toneladas movidas polos portos galegos, arredor de 22 millóns son atendidas 
polo transporte ferroviario e terrestre. Se desagregásemos os compoñentes da 
intermodalidade, o 95,5 % dos tráficos que saen e entran polos portos fano vía 
estrada; e só o 4,5 % por ferrocarril, polo que esta última cifra é moi inferior á 
que presenta a media nacional e moi por baixo das realidades dos portos norte-
europeos.

Por iso, resulta obrigado determinar o índice de conectividade portuaria. A 
UNCTAD (Conferencia das Nacións Unidas sobre o Comercio e o Desenvolve-
mento) publica, dende hai anos, un índice en que se recollen cinco variables para 
estimar o nivel de conectividade portuaria dun país, que son: 1) o número de bu-
ques que recalan; 2) os seus tamaños máximos e medios; 3) o número de conte-
nedores movidos nos recintos portuarios nacionais; 4) as compañías presentes no 
país, así como 5) o número de liñas marítimas regulares. España mellorou progre-
sivamente, dende o ano 2004 ata o 2011, que acadou o posto décimo primeiro do 
mundo; vén sendo o número cinco da Unión Europea, só superado por Bélxica, 
Países Baixos, Alemaña e Reino Unido, e por riba de Francia e Italia. Non obstan-
te, no último exercicio, para o ano 2012, España retrocedeu en valores absolutos, 
aínda que mantén o posto na clasificación. 

Segundo a metodoloxía da UNCTAD presentamos o índice portuario dos re-
cintos galegos, onde se amosan os trazos máis sobresaíntes da elaboración 
do devandito índice.

Fonte: Elaboración propia, segundo as Memorias das autoriades portuarias.

Número	de	
buques que 
entran/saen 
do	porto

Tamaño dos 
buques	(GT)

Número	de	
TEU	movidos	

no	porto

Núm.	de	compa-
ñías	que	utilizan	

o	porto

Núm.	de	
servizos	de	

liña regular no 
porto

A Coruña 1260 13 653 422 5623 1 1

Ferrol 1118 13 721 020 439 0 0

Marín 584 3 776 061 48 675 4 4

Vigo 1.979 33 043 783 213 123 51 86

Vilagarcía 
de Arousa 210 1 211 731 589 3 3
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Aténdonos a aspectos máis concretos, pódese dicir que salientamos unha 
situación de privilexio por parte de Vigo no que atinxe ás conexións exteriores 
(ocupa o posto número 4, dos 28 portos españois) como corresponde ao lugar 
onde se contabilizan un bo número de compañías marítimas ao igual que son 
elevados os servizos de liñas regulares e numerosos os países que conectan 
co devandito porto. Ferrol, pola súa conta, destaca tanto pola súa capacidade 
teórica como polos aspectos técnicos do porto, é dicir, calado, superficie de 
peiraos e espazo para terminais (arredor do posto 10 do total español). O porto 
da Coruña está situado por baixo da media española, tanto no que respecta 
aos movementos de buques, capacidade teórica do porto e das conexións ex-
teriores. Finalmente, Marín e Vilagarcía de Arousa tamén, tamén asumen luga-
res que non están na vangarda da conectividade portuaria española, nin polos 
seus movementos de buques, de contedores, da capacidade teórica dos seus 
portos ou das súas conexións internacionais.
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1.	 Que	 retos	 singulares	 presenta	 o	 urbanismo	 das	 cidades	
portuarias?

2.	Analiza	a	estrutura	da	cidade	portuaria	con	porto	de	interese	
xeral	que	coñezas	mellor.	Fai	propostas	para	aproveitar	me-
llor	o	potencial	do	seu	porto.

3.	Analiza	as	relacións	entre	os	sistemas	ferroviario	e	portuario	
galego.	Propón	melloras	e	realiza	a	súa	valoración	ambiental.

4.	Cal	é	a	relevancia	e	o	potencial	do	sistema	portuario	galego	
no	conxunto	da	Unión	Europea?

5.	Analiza	as	 forzalezas	e	as	debilidades	dos	cinco	portos	de	
interese	xeral	e	fai	propostas	para	o	seu	avance.

Actividades
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Un dos requisitos máis demandados polos recintos portuarios son as deno-
minadas superficies loxísticas próximas aos portos; é dicir, as infraestruturas 
dedicadas preferentemente ás tarefas vinculadas á carga/descarga, co alma-
cenamento para unha distribución posterior; e as actuacións para facilitar o 
intercambio modal. Estas, no caso galego, amosan un lento desenvolvemen-
to. Unha explicación deste retardo pode ser a propia estrutura dos tráficos, a 
ausencia de empresas con especial dedicación a esta actividade internacio-
nalizadora e as dificultades de atopar localizacións próximas ás instalacións 
portuarias. 

As estratexias dun país marítimo pasan, pois, polas novas dotacións e esixen-
cias de cara a lograr, captar e reter tráficos; de potenciar a integración comer-cias de cara a lograr, captar e reter tráficos; de potenciar a integración comer-cias de cara a lograr, captar e reter tráficos; de potenciar a integración comer
cial dos fluxos e fomentar a competitividade da zona interior. O urbanista John 
Friedman resumíao do seguinte xeito: ‘o poder económico das cidades por-Friedman resumíao do seguinte xeito: ‘o poder económico das cidades por-Friedman resumíao do seguinte xeito: ‘o poder económico das cidades por
tuarias está en relación directa coa produtividade da rexión no que se artella; 
e canto máis produtivo é o esquema de artellamento, maior será o seu poder 
económico e, xa que logo, a competitividade’. 

Neste senso, o feito de desenvolver iniciativas empresariais vinculadas á indus-
tria marítima require xerar capacidades de solo industrial arredor dos principais 
portos, decisións que resultan incompatibles cos usos residenciais e comerciais.

Cales	 son	 as	 perspectivas	 de	 futuro	 do	 sistema	
portuario	galego?	

7
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De ahí que poidamos concluír que en Galicia aínda está por desenvolver un 
auténtico polo de desenvolvemento baseado nas actividades marítimo-portua-
rias. Temos as bases, mais aínda queda un camiño por percorrer. 

As prioridades anteriores están intrinsecamente vinculadas á xestión e á posta 
en relevo da ‘interface terra-mar’, a través das alianzas, cooperación e mellora das 
redes de conexións entre as principais cidades portuarias, capaces de garantir a 
viabilidade e a coherencia dunhas estratexias empresariais ligadas ao territorio.

A promoción das áreas portuarias constitúe un factor determinante para a 
súa atracción e desenvolvemento. No contexto actual da globalización dos in-
tercambios, a fachada marítima galega acusa certo atraso con respecto aos 
portos do norte de Europa, do Báltico e do Mediterráneo. Non obstante, os por-
tos galegos albergan, na actualidade, algunhas das respostas necesarias para 
emprender unha nova vía do desenvolvemento galego.

Porto de Eivissa

Porto de Aalesund, Noruega
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Deste xeito, os portos galegos e as súas cidades poden e deben ocupar un 
papel de primeira orde nunha estratexia e axenda marítima que debe incluír 
catro eixes principais: a) a necesaria e imprescindible cooperación entre diver-
sas áreas portuarias, co fin de aproveitar os grandes corredores de transportes 
(autoestradas do mar, transporte marítimo de curta distancia, transporte por es-
trada e transporte ferroviario); b) a promoción das infraestruturas estratéxicas, 
tales como as insfraestruturas da loxística, áreas de almacenamento, redes te-
rrestres de distribución, plataformas e zonas de acollida de barcos e contedores 
superiores aos 8.000 TEU; c) apoio á innovación na economía marítima, é dicir, 
baseados nos intercambios entre os clústers das ciencias e das tecnoloxías 
mariñas, investigación, etc.; e, d) compromisos coa dinámica local; é dicir, foca-
lizando proxectos comúns e xerando oportunidades de crecemento económico.

En resumo, os portos e as súas funcions son, cada vez máis, unha importante 
baza cara a salientar todas as dimensións económicas, loxísticas, culturais e 
ambientais.

Estación de Ciencias Mariñas de Toralla
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1. Como	se	pode	explicar	que	o	poder	económico	das	cidades	por-
tuarias	estea	en	relación	directa	coa	produtividade	da	rexión?

2.	Cales	teñen	que	ser	as	particularidades	do	ordenamento	ur-
bano	 das	 cidades	 portuarias	 e	 en	 que	medida	 están	 estas	
sendo atendidas en Galicia?

3.	Que	medidas	ambientais	deberían	terse	en	conta	na	planifica-
ción	urbanística	das	cidades	portuarias?

4.	Infórmate	sobre	as	autoestradas	do	mar	e	a	súa	relación	coa	
mitigación do cambio climático.

5.	Cales	poden	ser	as	oportunidades	de	Galicia	no	marco	das	
autoestradas do mar?

6.	Cal	é	a	situación	do	sistema	portuario	galego	dentro	da	Unión	
Europea	e	cal	é	o	seu	potencial	neste	marco	para	emprender	
vías	de	desenvolvemento	no	país?

7.	Propón	oportunidades	para	Galicia	nos	catro	eixes	principais	
que	se	propoñen	para	unha	estratexia	e	axenda	marítima.

Actividades
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As regras da competencia global mudaron moito desde finais do século pasa-
do e, sen dúbida, continuarán a mudar máis, ao saír da actual crise económica. 
Iso é así, porque a globalización dos mercados trouxo consigo unha serie de 
transformacións, unhas máis lentas, outras máis rápidas; pero con ineludibles 
impactos en todas as actividades económicas e na vida das persoas.

Facendo un pequeno repaso das consecuencias dos procesos da globaliza-
ción pódese afirmar que afectan, entre outras, a dúas dimensions básicas no 
tocante ao noso campo de estudo: a) efectos sobre a situación económica-em-
presarial; e b) repercusións con respecto aos movementos estratéxicos.

No que atinxe á primeira dimensión, situación económico-empresarial, resul-
ta doado entrever o seguinte: a) existen novas condicións de concorrencia e 
unha ampliación progresiva dos mercados; b) hai unha maior intensificación 
das relacions económicas; c) asistimos a un desenvolvemento dos sistemas de 
comunicacións e de transferencias tecnolóxicas máis intensos; d) constátase a 
redución do ciclo de vida dos produtos e o lanzamento destes para o mercado 
mundial; e) vese a uniformización dos padróns de consumo e os modos de 
vida; móstrase o reforzo da normalización e a trazabilidade dos produtos; g) dá-
selles unha maior importancia aos factores máis complexos da competitividade 
(design, imaxe de marca, ...); h) articúlase unha nova configuración de redes 
mundiais; e í) promóvese o tecnoglobalismo.

Como	está	afectando	a	globalización	contemporánea	
da	economía	aos	portos	galegos?

8
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E no caso da segunda dimensión, repercusións con respecto aos movemen-
tos estratéxicos, esta abrangue os seguintes aspectos: a) o comercio interna-
cional segue a crecer, máis á présa que a produción; b) o investimento directo 
estranxeiro aumenta moi rápido, a pesar da súa volatilidade; c) asistimos a unha 
internacionalización dos mercados financeiros; d) existe un dominio de sectores 
chave; e) constátase un proceso de concentración empresarial de corte estra-
téxico, a través de fórmulas de fusións, adquisicións e alianzas empresariais; e f) 
asistimos á sinatura de acordos de colaboración empresarial puntuais.

Así as cousas, resulta fácil deducir que unha das figuras acordes con este 
marco de referencia sexan as firmas globais líderes, que precisan ter e diseñar 
un camiño estratéxico a través de políticas moi amplas para responder ao ac-
tual mundo fragmentado. Estas empresas globais están moi preocupadas pola 
obtención de economías de escala e pola estandarización dos bens produci-
dos; e desexan patronizar un modelo de modernidade centrado nunha lóxica 
de xestión integrada.

De aí que a súa aposta se centre 
en superar as barreiras loxísticas dos 
países ou dos corredores de transpor-
tes existentes, así como os custos de 
transportes, a partir dunha centraliza-
ción das fábricas e dos lugares de inter-
cambio que poidan, rápida e axilmente, 
responder as demandas dos mercados 
por medio de acordos colaborativos, 
que signifiquen acordos comerciais de 
investimento conxunto a longo prazo 
( joint-ventures) con múltiples parceiros.

A medida que a globalización avanza; 
e que as transformacións ocorren, cada 
vez máis empresas van procurando no-
vos socios para formaren unha rede.

A competitividade vai máis aló da propia 
empresa, e depende da súa capacidade de achegar as redes cooperativas e da 
súa habilidade para transformarse constantemente. Debe ter a posilidade de operar 
globalmente con equipos que saiban ultrapasar culturas diferentes; convertendo as 
ameazas en oportunidades; incrementando a motivación das personas; introducin-
do novedades nos mercados; aumentando e adquirindo coñecementos; e finalmen-
te, facilitando a transformación da organización interna das empresas para afrontar 
os novos desafíos de negocios.
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A maior cantidade dos movementos estratéxicos por parte das empresas (por 
exemplo, os procesos e as tendencias de cara á racionalización, concentra-
ción, deslocalización, colaboración, ...) fan que o comercio mundial necesite 
de modos de transporte que sexan intermodais e interoperativos. É dicir, que 
permitan conectar todos os lugares de produción e de consumo do mundo ou 
de cando menos, os máis importantes e relevantes. De aquí, a importancia e o 
rol que posúen os portos e a loxística. Por iso, a transcendencia das redes de 
transporte transeuropeas e a conectividade externa dos portos.

As empresas loxísticas buscan e necesitan movementos estratéxicos para 
apostar por reducións de tempos e de custos; para posuír e adquirir flexibilida-
de e dar respostas dentro de parámetros dunha maior axilidade, adaptabilidade 
e aliñamento coa clientela. 

Para acadar estes obxectivos, os grandes operadores ofrecen servizos cada 
vez máis integrados (que inclúan transporte, almacenaxe, estocaxe e capaci-
dade de distribución) con servizos máis personalizados en que non se realicen 
as operacións de loxística ata ter identificadas as necesidades dos mercados 
(post-ponement), procurando paquetes integrados a prezos máis baixos, por 
medio de acordos contractuais de fidelización coa súa clientela e aumentando, 
xa que logo, a súa masa crítica.

Esta situación leva consigo unha crecente e intensa competencia portuaria 
que implica un aumento moi significativo de novas instalacións e de servizos 
portuarios, que responden ás ineludibles e obrigatorias necesidades dos fluxos 
comerciais. 
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En segundo lugar, asistimos a unha intensa e crecente mobilidade dos ope-
radores que requiren de instalacións portuarias específicas e dunhas terminais 
fixas nos peiraos, que son rapidamente amortizadas polos que buscan unha 
eficiente localización ou unha resituación das súas bases de operacións. 

E, en terceiro lugar, somos conscientes das novas condicións da competen-
cia, que obedecen ás novas estratexias dos operadores que se sitúan ao longo 
dun selectivo número de portos, subliñando, xa que logo, unha nova xerarquía 
portuaria.

Estas consideracións advirten dos cambios substanciais, acontecidos nos úl-
timos anos, no que concerne aos seguintes aspectos: a) o tamaño dos buques 
e o tráfico marítimo; b) os cambios na organización da industria do transporte 
marítimo, que prosegue nunha potenciación da integración vertical, o control 
dos ciclos loxísticos e intermodais, e o outsourcing loxístico; c) o mercado por-
tuario que asiste a unha competencia máis intensa que se reflicte nunha maior 
rivalidade entre portos, precisando estes últimos políticas encamiñadas a redu-
cir as tarifas, os tempos portuarios, e os riscos derivados da sobrecapacidade; 
e d) presénciase un desenvolvemento das novas tarefas e funcións ligadas á 
redistribución das industrias orientadas aos portos e unhas conexións máis 
estreitas do propio porto cos outros modos de transporte. 

Este contexto globalizador leva cara a un novo horizonte para os portos orien-
tado polo logro de altas taxas de produtividade; e para iso débense: a) espe-
cializar as terminais portuarias para responder, con eficiencia, ás demandas de 
novos servizos portuarios; b) desenvolver unha rede de portos secos para po-
sibilitar a extensión das zonas de influencia de cada porto, cuestión que esixe 
posuír unha excelente conexión intermodal que garanta a redución dos custos; 
c) afrontar a construción de zonas de actividades loxísticas, para aproveitar o 
intermodalismo e para aumentar o valor engadido das mercadorías; d) posuír 
plans de calidade que garantan a fidelización da clientela; e e) desenvolver sis-
temas de información electrónica.
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1.	Cales	son	as	principais	consecuenciais	económicas	dos	pro-
cesos	de	globalización?

2.	Como	está	a	influír	a	globalización	da	economía	sobre	as	ne-
cesidades	de	transporte	marítimo?	

3. Que	aspectos	do	 transporte	marítimo	están	a	experimentar	un	
maior	número	de	cambios	como	consecuencia	da	globalización?

4.	Investiga	e	analiza	o	grao	de	conexión	e	de	desconexión	do	
porto	de	interese	xeral	que	coñeces	mellor.	Apóiate	na	com-
paración	de	características	que	se	expresan	na	táboa.

5.	Tendo	en	conta	que	a	natureza	da	produción	está	a	cambiar	coa	
globalización	cara	a	produtos	finais	de	maior	valor	ou	de	‘merca-
dorias	intermedias’,	como	debería	adaptarse	o	sistema	portuario	
galego	para	transformar	estes	cambios	en	oportunidades?

Actividades

Características	dun	porto	conectado Características	dun	porto	desconectado
• Moven cargas diversas e predominantemente 

contedorizadas;
• Presentan altos niveis de eficiencia e de compe-

titividade; teñen solidez económica e financeira;
• Insírense en redes internacionais; 
• Serven de nó ás cadeas produtivas e de servi-

zos globalizadas;
• Propician a creación dunha comunidade portuaria 

baseada no desenvolvemento de redes locais de 
axentes que participan, colaboran e xeran servi-
zos especializados;

• Dótanse de procesos innovadores en todas as 
actividades relacionadas co porto;

• Benefician a súa contorna local;
• Dispoñen de boas infraestruturas portuarias 

(terminais de contedores, grúas pórtico, man 
de obra cualificada; accesos ao porto, estabi-
lidade laboral etc);

• Está inserido nunha contorna regulatoria e insti-
tucional suficentemente regulada para afrontar 
unha competencia internacional e a progresiva 
incorporación de tecnoloxía innovadora.

 • Teñen pouca carga (sexa xeral, contedorizada 
ou petroleira);

• Presenta dificultades en termos de eficiencia e 
de competitividade;

• Posúe problemas económicos e financeiros;
• Amosa dificultades para inserirse nas redes glo-

bais; 
• As súas zonas de influencia son pequenas e non 

se contabilizan empresas de elevado porte; 
• Non chega a beneficiar a contorna local e as 

súas repercusións sobre el son escasas; e as 
implicacións cos axentes locais no porto son 
débiles; 

• Deficitaria en infraestrutura e no transporte liga-
do ao porto (multimodal);

• Pertence a unha rexión con contornas regulato-
rias e institucionais insuficientes, que non faci-
litan a competencia e retardan a incorporación 
das tecnoloxías innovadoras.
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CA
PÍ

TU
LO

Contaminantes 
e	impactos	
nas rías 
galegas

5
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•	 Que	entendes	por	contaminación	mariña	e	
que	tipos	coñeces?

•	 Que	 entendes	 por	 bioacumulación	 e	 que	
consecuencias ten nas rías?

•	 	Como	se	pode	medir	a	contaminación	nunha	ría?

•	 Como	evolucionou	a	contaminación	nas	rías	
na	última	década?

•	 	Cales	son	os	impactos	físicos	nas	rías	galegas?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:
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En capítulos anteriores analizamos as rías como espazo costeiro en que as 
poboacións humanas teñen un papel fundamental, ata o punto de que configu-
ran uns ecosistemas singulares que resultan da interacción entre o mar, a terra 
e as poboacións humanas. Tamén aprendemos como as poboacións huma-
nas nos fomos apoderando dese territorio ao longo da historia e no capítulo 5 
reflexionamos sobre como a evolución económica paralela a esta ocupación, 
supuxo un importante incremento da poboación, da actividade industrial e da 
complexidade do fenómeno urbano, factores todos eles que xeran impactos 
sobre as rías.

O incremento da poboación humana supuxo un aumento da entrada de subs-
tancias derivadas da súa actividade a través das correntes de auga, principal 
vía de transporte para os contaminantes cara ao mar. Este proceso reduciu a 
calidade das augas principalmente nas concas fluviais e nas rías. En termos 
xerais, pódese afirmar que esta contaminación mariña supón danos ao ecosis-
tema mariño coa conseguinte diminución dos usos lexítimos do mar e do uso 
sostible dos bens e dos servizos mariños. Tamén supón riscos para a saúde 
humana e obstáculos ás nosas actividades marítimas, especialmente á pesca, 
ao turismo, ás actividades de ocio, recreativos e demais usos permitidos do 
mar. Para que exista contaminación é necesario a intervención do home.

A que nos referimos cando falamos de contaminación 
mariña	e	cales	son	os	seus	principais	tipos?

1
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O aumento progresivo de poboación neste tipo de ámbitos costeiros levou 
consigo un aumento da diversidade e da cantidade de actividades humanas 
con risco de introdución, directa ou indirecta, no medio mariño de substancias 
ou enerxías, incluídas fontes sonoras submariñas (contaminación mariña). Este 
tipo de actividades provocan, ou poden provocar, efectos nocivos tales como 
prexuízos aos recursos vivos e aos ecosistemas mariños -incluída a perda da 
biodiversidade-.

Se se atende á súa orixe, a contaminación pode ser urbana (produtos de lim-
peza, augas fecais, refugallos orgánicos...), agrícola (fertilizantes, pinsecticidas, 
residuos de granxas...) e industrial (industria química, automóbil, petroquímica, 
papeleira, aluminio, alimentaria...).

Entre os tipos de contaminación mariña encóntranse a química (substancias), 
biolóxica (virus, bacterias...) e física (térmica, radiactiva, acústica...). Existe ta-
mén a “macrocontaminación”, ordinariamente lixo (plásticos, envases de vidro 
e metálicos, papel, cordas…), que ademais de prexudicar o medio mariño (tan-
to se están en suspensión como se van ao fondo) reduce os usos recreativos 
da zona afectada. É contaminación visual ou paisaxística.

Río con vertidos



103

Tema 5

Os contaminantes tamén poden clasificar-
se pola súa persistencia no medio mariño 
que, de menor a maior, son disipativos 
(enerxía calorífica, ácidos, bases...), de-
gradables (determinados tipos de ma-
teria orgánica, certos hidrocarburos...) 
e persistentes (metais pesados, hidro-
carburos haloxenados...). Enténdese 
por contaminantes persistentes aque-
les elementos ou compostos, que 
non se degradan no medio mariño 
ou o fan moi lentamente: decenas ou 
centenas de anos, a diferenza dos 
que na auga perduran horas, días 
ou semanas. Os persistentes que 
son tóxicos ou perigosos para o ser 
humano ou os seres vivos mariños e 
que, ademais, son acumulativos, son 
os máis preocupantes e aos que se 
lles debe prestar maior atención.
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A entrada de contaminantes ao mar prodúcese por tres vías: a) dende terra (ríos, 
regueiros, escorrentías, filtracións, verteduras directas de sumidoiros, emisarios 
submarinos...); b) a través da atmosfera, que é unha importante vía de entrada no 
mar de contaminantes, tales como insecticidas (por exemplo DDT), hidrocarburos 
ou metais como Hg e Pb; c) o propio mar é unha vía de contaminación significati-
va: transporte marítimo, limpeza de sentinas, accidentes de petroleiros...

A entrada de contaminantes ás rías a través de sumidoiros é moi significativa 
onde existen maiores acumulacións de poboación. Por iso na ría de Vigo, onde 
se localiza a maior acumulación de poboación de Galicia, estase a producir un 
cambio bioxeoquímico xurdido pola actividade humana debido á vertedura de 
materia orgánica polas augas residuais urbanas na citada ría, que supón unha 
urxente posta en funcionamento de sistemas eficaces de depuración.

A principal achega de auga fluvial á ría de Vigo corresponde aos ríos Oita-
vén, Alvedosa, Lagares, Ulló, Maior e Fraga, os cales contribúen con 24 m3 s-1 
durante un ano hidrolóxico. Non obstante, a maior achega corresponde ao río 
Oitavén, que desemboca na cabeceira da ría cun caudal de 17 m3 s-1. Por outra 
parte, a chuvia que cae directamente sobre a superficie da ría é equivalente a 
un caudal anual de 8 m3 s-1. As verteduras dende as Estacións Depuradoras 
de Augas Residuais EDARs (Vigo, Teis, Redondela, Arcade, Moaña e Cangas) 
son, en comparación, pequenas: 2 m3 s-1 cuxo 86 % provén da EDAR de Vigo. 
A achega fluvial é vital para a ría, pois durante o inverno ao crecer o caudal, 
a ría renova a súa auga con maior rapidez e os seus tempos de estancia son 
menores dunha semana; ao contrario, durante a época seca pódese retardar 
a renovación de auga ata catro semanas. O tempo que permanece a auga 
dentro da ría é relevante, pois canto máis lenta sexa a súa renovación máis 
se concentrará a contaminación dentro da ría e viceversa. Durante o verán o 
motor fluvial é substituído polo afloramento costeiro resultado do vento de com-
poñente norte. 
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A ría recibe dende os ríos e as EDARs materia orgánica particulada que se 
adoita medir sobre a base do seu contido de carbono orgánico particulado 
(COP). Na figura expóñense os fluxos medios anuais de COP cara á ría de 
acordo coa súa fonte. As principais achegas naturais corresponden ao río Oita-
vén e os antropoxénicos á EDAR de Vigo. O río Oitavén transporta unhas 100 
toneladas por ano de COP cara á ría mentres que a depuradora de Vigo verte 
unhas 400 toneladas anuais. A ría ‘é unha trampa’ para a materia orgánica, xa 
que acumula boa parte do COP que recibe, ata un 40 % do total, no sedimento.

Da análise dos sedimentos da ría de Vigo atópanse episodios pasados nos 
que se produciron importantes entradas de contaminantes como o caso dunha 
antiga industria cerámica que estivo situada na zona en que na actualidade se 
observa a nova franxa costeira de Bouzas á Guía; nela a zona portuaria e os 
estaleiros cambiaron completamente a súa liña de costa. Alí, no fondo da ría 
(B) estivo instalada esa industria cerámica que introduciu no seu sedimento 
cantidades importantes de chumbo.
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1.	Que	se	entende	por	contaminación	mariña?

2. Busca fotos antigas das rías e tira outras actuais das mesmas 
zonas	para	identificar	os	cambios.

3.	Entrevista	a	persoas	xubiladas	que	recorden	como	era	o	 li-
toral	das	rías	e	a	súa	fauna	e	flora	cando	elas	tiñan	a	idade	
dos	entrevistadores	ou	entrevistadoras,	e	fai	un	informe	coas	
conclusións que obteñas.

4.	Que	cambios	históricos	 implicaron	aumentos	significativos	
de contaminación mariña?

5.	Busca	exemplos	de	actividades	con	risco	de	introdución	no	
medio mariño de substancias e enerxías.

6.	Sinala	situacións	contaminantes	que	poidan	afectar	á	saúde,	
ao medio ambiente e ao ocio.

7.	Clasifica	a	contaminación	mariña	segundo	a	súa	orixe	e	pon	
exemplos	de	cada	clase.

8. Cales son as vías de entrada dos contaminantes mariños? Dá 
exemplos	de	cada	un.

9.	Indica	os	principais	tipos	de	contaminantes	e	mostra	exemplos	
das	actividades	que	xere	cada	un	deses	tipos.

10. Busca información en internet sobre accidentes de barcos 
petroleiros	en	Galicia	nas	décadas	dos	anos	setenta	e	dos	
noventa	do	século	pasado,	e	na	primeira	década	deste	sé-
culo. Indica en cada caso a área afectada e as solucións que 
se	adoptaron.

Actividades
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13. Mestura auga cun gasóleo. Que tipo de sistema material 
obtés? Deseña e aplica un método de separación, e res-
ponde:
a) Que limitacións e dificultades encontraches no deseño?
b) Que tipo de situacións contaminantes pode simular esta 
mestura?
c) Que dificultades técnicas pode supoñer a súa biorreme-
diación e cales son os avances dos últimos anos?

11.	 Calcula	 a	 achega	 anual	 de	 carbono	 orgánico	 particulado	
(COP)	vertido	á	 ría	de	Vigo	sobre	a	base	dos	datos	da	 fi-
gura.	Cal	é	a	porcentaxe	natural	do	total	se	se	considera	o	
caudal	das	EDAR	como	verteduras	antropoxénicas?	A	pro-
dución	primaria	neta	de	COP,	isto	é,	a	que	corresponde	ao	
fitoplancto	pola	fotosíntese	menos	a	súa	respiración	é	como	
media,	de	aproximadamente	350	mg	m2 día1 na ría de Vigo. 
Canto	supón	a	achega	debido	á	actividade	humana	sobre	
a	 produción	 de	COP	producida	 polo	 fitoplancto	 na	 ría	 de	
Vigo?	Despois	de	ver	o	resultado,	que	relevancia	poden	ter	
as verteduras terrestres?

12.	Analiza	as	imaxes	satélite	da	ría	de	Vigo	da	nova	franxa	cos-
teira	de	Bouzas	á	Guía	e	localiza	os	cambios	máis	importan-
tes	debido	á	actividade	humana.
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Aínda que é certo que no ámbito das 
rías está a aumentar significativamen-
te a preocupación pola contaminación 
en xeral, a máxima preocupación nes-
ta materia séguelle correspondendo á 
bioacumulación de contaminantes nos 
seres vivos. Certamente este tema é 
de máxima relevancia, pois este tipo 
de contaminación implica a incorpo-
ración e a retención dunha substancia 
(contaminante neste caso) no interior 
dun organismo, que supera a cantida-
de de substancia que se incorpora á 
cantidade da que se elimina. O grao 
de bioacumulación en invertebrados e 
peixes depende da biodispoñibilidade 
(capacidade dun composto para ser 
incorporado a un organismo) e do fun-
cionamento do propio organismo (fisio-
loxía do organismo).

Algúns contaminantes do medio mariño, como certos metais pesados, son 
esenciais ou imprescindibles para a vida, pero a dose ou as concentracións 
elevadas son prexudiciais para o ecosistema. Así, o cobre é un constituínte 
esencial da hemocianina do sangue dalgúns moluscos; o ferro forma parte da 
hemoglobina doutros. Non obstante, estes metais, en cantidades altas, poden 
chegar a ser mortais para algúns organismos. A outros moitos metais e subs-
tancias que non son esenciais para os procesos vitais, denomínaselles subs-
tancias xenobióticas e xa, dende concentracións moi baixas, producen efectos 
indesexables na fauna mariña, como é o caso do Hg e o Cd.

Existen substancias que son compoñentes naturais do medio mariño; están 
no mar dende antes de existir o ser humano e, polo tanto, dende antes de 
que existise contaminación. Os metais e os hidrocarburos son algunhas destas 
substancias e á concentración que existiría sen actividade humana, chámase-
lle concentración natural ou valor background (BC) ou ‘nivel de fondo’. Hoxe xa 
non existe ningunha rexión oceánica no mundo á que non chegasen os efectos 
da actividade humana, polo que é imposible, ou moi difícil, coñecer cales son 

Por	que	nos	preocupan	os	contaminantes	
bioacumulativos das rías?

Río contaminado

2
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as concentracións naturais ou background e prefírese falar de ‘concentracións 
de referencia’, que son as concentracións que existen en rexións ou en zonas 
prístinas (orixinais) ou o máis ‘limpas’ posible, afastadas de focos de contami-
nación. Con frecuencia utilízanse indistintamente os termos concentración de 
referencia/valor background, de fondo ou de referencia. Evidentemente, a con-
centración natural dos compostos sintéticos é cero, xa que na súa produción 
interveu o ser humano, este é o caso dos insecticidas e os Bifenilos Policlora-
dos (PCBs). Os valores de referencia deben de ser o ideal a alcanzar en todas 
as zonas marítimas. A bioacumulación aumenta a medida que se ascende na 
pirámide trófica.

Tal e como se pode comprobar na figura que relaciona a concentración do con-
taminante cos danos que lles produce aos organismos e aos ecosistemas, cando 
a concentración dos valores naturais aumenta, existe un intervalo de concen-
tracións chamado rexión de incerteza, en que non se coñece o que sucede: os 
coñecementos científicos actuais non permiten afirmar ou negar se se producen 
ou non efectos nocivos para o ecosistema ou o ser humano. Se a concentración 
segue aumentando comezan a producirse danos aos seres vivos acuáticos e 
estes danos poden ser subletais (non producen a morte) ou letais. Ao aumen-
tar aínda máis a concentración prodúcenselle danos ao ser humano que tamén 
poden ser subletais ou, se a concentración é moi elevada, pódenlles provocar a 
morte aos ser humanos.
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Resáltase que, como norma xeral, exceptuando o caso da radioactividade, 
canto menos evolucionado é un ser vivo máis vulnerable é a contaminación.

Na figura 1 móstrase como se a concentración segue aumentando comezan a 
producírselles danos aos seres vivos acuáticos e estes danos poden ser suble-
tais (non producen a morte) ou letais. Ao aumentar aínda máis a concentración 
prodúcenselle danos ao ser humano que tamén poden ser subletais ou, se a 
concentración é moi elevada, pódenlle provocar a morte. Como norma xeral, 
exceptuando o caso da radioactividade, canto menos evolucionado é un ser vivo 
máis vulnerable é á contaminación.

Así, o ser humano, que posúe unha ele-
vada complexidade fisiolóxica, ‘resiste’ 
concentracións de contaminantes máis 
elevadas que moitas outras especies. 
Dentro da mesma especie, os primei-
ros estadios do desenvolvemento: ovos, 
larvas e xuvenís, son máis sensibles á 
contaminación que os adultos; polo que 
concentracións de determinados conta-
minantes que non teñen efectos nocivos 
para o ser humano ou outras especies, 
si poden telo para outros organismos 
mariños ou noutras etapas do seu ciclo 
vital.

A condición do organismo tamén inflúe na toxicidade dos contaminantes: eta-
pa vital (ovo, larva…); cambios no ciclo vital (época de muda, reprodución, 
inanición....); sexo; idade; adaptación aos contaminantes, protección adicional, 
por exemplo cuncha...

A contaminación, ademais de afectar negativamente á reprodución, con fre-
cuencia reduce o crecemento e o engorde das especies, é dicir diminúe a súa 
biomasa co conseguinte prexuízo para o mariscador-pescador.

Figura. 1 Concentracións de contaminantes e da-
nos ao ecosistema e ao ser humano.
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1.	Que	metal	pesado	necesitamos	que	se	incorpore	ao	noso	san-
gue?	Cal	é	o	tipo	no	que	se	incorpora?	En	que	estrutura	mole-
cular	e	celular	se	incorpora?	Cal	é	a	súa	función?

2.	O	metal	pesado	no	sangue	dos	moluscos	e	crustáceos	ten	algo	
que	ver	co	que	está	dos	presente	no	noso	sangue?

3. Busca	información	sobre	os	danos	que	producen	a	bioacu-
mulación	excesiva	de	metais	pesados	nos	organismos.

4.	A	nosa	capacidade	de	 acumulación	de	metais	pesados	será	
maior	ou	menor	que	a	de	un	percebe?	E	a	dunha	larva	de	perce-
be en relación co adulto?

5. Busca en internet información sobre un accidente acontecido en 
abril	de	1998	que	implicou	contaminación	por	metais	pesados	
da	marisma	do	Guadalquivir	no	parque	nacional	de	Doñana.	Fai	
unha	redacción	sobre	as	súas	orixes,	causas,	consecuencias	e	
solucións	ambientais	que	se	adoptaron.

Actividades
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6. A finais da década pasada, no río Eume produciuse unha 
mortalidade de salmóns, reos e troitas. Despois de facer un 
estudo para coñecer a orixe, este relacionouno coas obras 
publicas para construír unha autovía na zona de Pontes de 
García Rodríguez, en concreto cuns noiros pronunciados 
orixinados polo corte dun terreo rico en piritas (sulfuro de 
cobre):
a)  Formula unha hipótese que relacione as obras coa morte 
dos peixes.
b)  Que relación existe entre esta mortalidade e os efectos 
do accidente que contaminou a marisma do Guadalquivir en 
Doñana en 1998?
c) Das especies de peixes máis afectadas pola contamina-
ción no Eume, dúas están directamente vinculadas coas 
rías. Cales e como?
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Medir as concentracións de contaminación na auga é difícil porque, especial-
mente en zonas costeiras, son moi variables co tempo: dependen das mareas, 
das correntes, dos ventos, das verteduras intermitentes etc. Por iso a infor-das correntes, dos ventos, das verteduras intermitentes etc. Por iso a infor-das correntes, dos ventos, das verteduras intermitentes etc. Por iso a infor
mación que proporciona a análise de auga reflicte soamente a contaminación 
existente no momento da recollida da mostra, que pode cambiar ás poucas 
horas ou aos poucos días.

Para evitar a dificultade que supón medir directamente a contaminación da auga, 
faise uso das chamadas ‘especies indicadoras’ ou ‘sentinelas’ entre as cales está 
o mexillón silvestre. Faise uso dun feito moi sinxelo: a cantidade de contaminantes 
que acumula o mexillón é proporcional á cantidade deses mesmos contaminan-

tes que existen na auga en que viven. 
Se o mexillón silvestre de Vigo ten 

tres veces máis chumbo que o 
mexillón de Aveiro, pode afir-mexillón de Aveiro, pode afir-mexillón de Aveiro, pode afir
marse que, en valor medio, 

a auga da ría de Vigo ten 
tres veces máis chumbo 
que a de Aveiro.

Como	podemos	medir	a	contaminación	nunha	ría?3

Enseada de San Simón
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No ámbito mundial, a especie indicadora 
máis utilizada da contaminación é o mexi-
llón silvestre, non o cultivado, xa que reúne 
unha serie de requisitos que o fan idóneo 
para este fin. Ten unha ampla distribución 
xeográfica, permite que se poidan levar a 
cabo avaliacións de calidade ambiental, 
comparacións espaciais e temporais, e 
controlar, vixiar e estudar a contaminación 
mariña.

Como vimos anteriormente 3, o mexillón é un gran filtrador e ao non metaboli-
zar a maioría dos contaminantes persistentes fai que teña un factor de concen-
tración, respecto á auga, que varía entre 100 e 100000 veces, o que facilita moito 
as análises químicas e proporciona uns resultados moito máis integrados que a 
análise de auga. Por iso cando se fala de contaminantes en mexillón (silvestre) 
hai que recordar que as súas concentracións son proporcionais ás da auga en 
que viven.

Os sedimentos tamén reflicten bastante ben o estado da contaminación dunha 
área determinada xa que acumulan os contaminantes existentes na auga, tanto 
en suspensión coma en disolución; pero estes non permanecen ligados indefi-
nidamente aos fondos, xa que, por procesos físico-químicos e biolóxicos, poden 
ser liberados de novo á columna de auga e estar dispoñibles para os organis-
mos mariños. Dise dos sedimentos que unhas veces actúan como ‘sumidoiro’ e 
outras como ‘fonte’ de contaminantes. Son tamén o hábitat de infinidade de es-
pecies mariñas, algunhas das cales teñen unha gran transcendencia ecolóxica 
ou importante valor comercial.

Os contaminantes acumúlanse, preferentemente, en sedimentos en que predo-
minen partículas finas (lamacentos), xa que estas presentan unha maior área su-
perficial por unidade de peso. Tamén certos contaminantes teñen preferencia a 
acumularse nos sedimentos cuxo contido en materia orgánica é elevado. Por es-
tes motivos as concentracións varían moito segundo a natureza granulométrica e 
xeoquímica destes, e as comparacións dos niveis de contaminación hai que levalas 
a cabo tendo en conta o seu contido en partículas finas e/ou en carbono orgánico.
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1.	Por	que	o	mexillón	é	unha	especie	indicadora	de	contaminación	
a nivel global?

2. Por	que	motivo	o	mexillón	silvestre	é	mellor	indicador	que	o	
das bateas?

3.	Cal	é	a	razón	de	que	se	conclúa	que	o	contido	de	chumbo	da	ría	
de	Vigo	é	o	triplo	da	de	Aveiro,	se	o	mexillón	de	Vigo	ten	o	triplo	
de	chumbo	por	gramo	de	masa	que	o	de	Aveiro?

4. Por que se di que os sedimentos reflicten ben a contaminación 
dunha	área	determinada?

5.	Por	que	se	afirma	que	os	sedimentos	actúan	ao	mesmo	tempo	
como sumidoiro e como fonte de contaminantes?

Actividades

Enseada de San Simón 
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6. Na década dos noventa do século pasado medíronse os 
niveis de Cu, Zn e Pb, tres dos metais pesados asociados 
típicamente coa contaminación humana, nos sedimentos 
da ría de Vigo. Dos tres, destacou o Pb polos seus niveis 
considerables, especialmente na enseada de San Simón. 
Á vista destes resultados, responde:
a) Cal pode ser o motivo polo que o Pb aparecese en ni-
veis considerables, especialmente en San Simón
b) Que conclusión se pode sacar sobre a actividade na ría 
e os seus cultivos de mexillón?
c) Tería sentido repetir agora o estudo, ou como xa se rea-
lizou hai dúas décadas, non ten sentido repetilo?

Figura 2.
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A contaminación mariña pode estudarse con tres pro-
pósitos ou obxectivos principais: valorar os posibles da-
nos á saúde humana derivados do consumo de produtos 
do mar, coñecer a distribución xeográfica da contamina-
ción e interpretar a evolución temporal da contaminación 
nunha zona determinada.

a) Posibles danos á saúde humana derivados do consumo 
dos produtos do mar. Hai que coñecer os niveis reais 
dos contaminantes para comprobar que non se supe-
ran os límites regulamentarios nas partes comestibles 
(tecido muscular xeralmente) das especies destinadas 
ao consumo humano. Entre os que están regulados en-
cóntranse Hg, Pb, Cd, hidrocarburos aromáticos policí-
clicos PAHs; dioxinas, radionúclidos... Como exemplo, 
indícanse os límites (concentracións) máximos permi-
tidos para o Hg = 0, 5 mg/kg peso húmido (especies 
excepcionadas = 1.0 mg/kg peso húmido).

Por que nos interesa medir a contaminación do mar?4

chumbo

termómetro 

batería de cadmio 

b)	Distribución xeográfica (espacial) da contaminación. Varía considerablemen-
te dunhas zonas a outras, mesmo en poucas millas. Como exemplo sérvenos 
a figura 3, en que se incluíron algunhas rías de Galicia e como referencia, a 
concentración máis alta (Bilbao) e, a máis baixa (Luarca) do Cantábrico. Sér-
venos para coñecer as áreas ás que hai que prestar atención preferente para 
cada contaminante. Outros contaminantes presentan diferentes distribucións 
espaciais; que tamén poden variar dun ano para outro.

Figura 3.
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c) Evolución temporal da contaminación nunha zona determinada. Dende o pun-
to de vista do medio mariño é quizais o aspecto máis relevante, xa que permi-
te comprobar se as medidas que se están a tomar para reducir a contamina-
ción (industrial, urbano, difuso...) son realmente efectivas ou non. A variación 
do Pb en mexillón na ría de Vigo serve de exemplo. Tal e como se aprecia na 
figura 2., prodúcese unha diminución debida ao uso de gasolina sen Pb. Den-
de o ano 2003 a concentración de Pb practicamente non varía, o que indica 
que na Ría de Vigo existe unha contaminación crónica por chumbo. 

Que se supere a concentración ou nivel de referencia ou background, non 
implica que se produzan danos aos seres vivos, ou que estes sexan demos-
trables. Da figura 3 só se deduce que os PCBs é máis probable que produzan 
efectos negativos en Ferrol que en Corme.

Para distinguir o estado (calidade) ambiental de cada zona (ou área) e con-
taminante, faise uso das cores usadas en tráfico, que é moi intuitivo, especial-
mente para non especialistas, e nunha primeira aproximación é suficiente, ao 
indicarse na táboa 1 o significado de cada cor. Os puntos de transición T0 e T1 
son as concentracións BC e EAC do contaminante de que se trate e no com-
partimento que se indique.

Bilbao Luarca

Fig. 4 Puntos de transición entre os distintos estados de calidade do medio mariño
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TÁBOA 1. Cores de tráfico (semáforo) para identificar a ‘calidade’ do medio mariño e accións que cómpre seguir

PAHs en sedimentos do Atlántico Noroeste (2010)

Cor Significado	da	cor Actividades a seguir

AZUL
•	Estado	aceptable.
•	Concentracións	próximas	ao	BC	ou	0.

•	Non	se	requiren	medidas.
•	Monitoring	para	asegurar	que	non	se	

deteriora.

VERDE

•	Estado	aceptable.
•	Concentracións	en	que	pode	asumir-
se	que	non	existe	risco	ou	é	pequeno	
para	os	recursos	vivos	ou	poboacións.

•	Non	existe	risco	significativo	para	a	
saúde	humana.

•	 Non	 son	 necesarias	 medidas	 para	
mellorar	o	estado,	pero	si	serán	ne-
cesarias se se detecta tendencia á 
deterioración.

•	Monitoring	para	vixiar	que	non	se	de-
teriore.

VERMELLO

•	Estado	inaceptable.
•	 As	 concentracións	 implican	 riscos	

ao ambiente e aos recursos vivos e 
ás	poboacións	ou	comunidades.

•	 Potenciais	 efectos	 significativos	 ao	
ambiente	ou	á	saúde	humana.

•	 É	 necesario	 tomar	 medidas	 para	
identificar	a	causa.

•	Monitoring	regular	para	determinar	o	
estado e a tendencia

Como exemplo da aplicación das cores de tráfico a estudos supranacionais 
da distribución espacial da contaminación, preséntase o mapa do Atlántico re-
ferido a PAHs en sedimentos mariños.
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1.	Por	que	se	as	concentracións	de	Cd,	Hg	e	Pb	é	un	tema	que	lle	
compete	a	sanidade,	tamén	repercute	no	sector	pesqueiro?

2.	Á	vista	da	figura	3,	compara	a	acumulación	dos	mexillóns	da	ría	
de Pontevedra coa de Vigo.

3.	Cal	é	a	ría	baixa	con	menor	acumulación	de	mexillóns?	Cal	é	a	
ría	galega	con	maior	produción	de	mexillóns?	Que	conclusións	
sacas	destas	dúas	comparacións?

4.	Onde	se	localizan	a	maioría	das	rías	con	menor	acumulación	
nos	mexillóns?	Son	zonas	importantes	en	produción	de	mexi-
llóns?	Xustifica	as	respostas.

5.	Na	última	década	do	século	pasado	pasou	a	incorporarse	un	
desenvolvemento	 tecnolóxico	 nos	 coches	 de	 gasolina,	 que	
supuxo	a	incorporación	de	catalizadores	aos	motores	dos	co-
ches,	evitando	as	achegas	de	chumbo	á	gasolina	para	que	este	
actuase	de	catalizador	da	súa	combustión.	Que	relación	puido	
ter este feito sobre a evolución da contaminación na ría de Vigo 
que	se	mostra	na	figura	2?	Que	consecuencias	puido	supoñer	
este	 avance	 tecnolóxico	 sobre	 a	 contaminación	das	 rías	 por	
metais	pesados?

Actividades
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Ata aquí estivemos a analizar os efectos da contaminación por axentes quími-
cos nas rías. Pero a concentración de poboación neste tipo de ámbitos, cunha 
elevada avidez por desenvolver instalacións como os portos, supoñen impor-elevada avidez por desenvolver instalacións como os portos, supoñen impor-elevada avidez por desenvolver instalacións como os portos, supoñen impor
tantes impactos físicos que afectan de forma significativa a este tipo de ámbitos 
singulares.

A comezos do pasado século as rías, salvo a de Ferrol, presentaban unhas 
liñas de costa naturais, moi pouco alteradas, mesmo nas zonas portuarias que 
conservaban os seus areais. Non obstante, durante a segunda parte do século 
XX a presión causada polo incremento da poboación, as súas actividades e os 

Cales	son	os	principais	impactos	físicos	nas	rías?5
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medios de transporte nas marxes das rías variaron as condicións de equilibrio 
natural nestas. Tiveron lugar ampliacións portuarias tras un crecemento do trá-
fico marítimo e o desenvolvemento dos estaleiros, e gañouse moito terreo ao 
mar mediante recheos ocupados por diverso tipo de industrias. Este forte cam-
bio levou consigo un custo ambiental ao carecer dunha axeitada planificación 
integral (ambiental, social e económica).

Entre este tipo de impactos caben 
destacar os dragados portuarios, 
os recheos de zonas marítimas e as 
obras civís portuarias.

a)  Os dragados portuarios fanse por-
que os portos necesitan manter o 
seu calado. Os fondos portuarios 
adoitan conter concentracións ele-
vadas de contaminantes que duran-
te as operacións de dragado pasan 
á columna de auga e aos seres vi-
vos. Ademais a turbidez, provocada 
polos sólidos en suspensión, reduce 
a fotosíntese (orixe da vida no mar), 
diminúe a cantidade de osíxeno di-
solto necesario para respirar, des-
trúe as comunidades bentónicas, 
etc. Xeralmente os fondos retirados, 
ao non ter utilidade na terra, vólven-
se verter ao mar, alterando outros 
fondos e tamén ao atravesar a co-
lumna de auga, repítense os efectos 
adversos anteriores.

Ramon Piñeiro
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b) Para gañar espazo terrestre, os portos tamén efectúan recheos de zonas 
marítimas restándollelo ás rías, modificando o seu ámbito e provocando per-
das de hábitats mariños, etc.

c)	Outras obras civís como diques, novos portos, peiraos, paseos,…producen 
modificacións das correntes, alteran as praias, degradan os bancos maris-
queiros, producen turbidez, etc. A diferenza doutros tipos de contaminación 
que é reversible (ao cesar a emisión, os danos desaparecen), os impactos 
indicados son practicamente irreversibles.

Aínda que os contaminantes que vimos na primeira parte do capítulo son 
preocupantes por ser daniños para as células dos seres vivos, os materiais 
inertes non contaminados que se mobilizan e poden introducirse nas rías a 
través destes impactos físicos tamén adoitan ser daniños para os seres vivos. 
Polo tanto con este tipo de impactos físicos que mobilizan partículas, ademais 
dos efectos físicos negativos directos sobre o sistema respiratorio dalgunhas 
especies que respiran por branquias, tamén adoitan afectar o metabolismo das 
especies filtradoras que ao excretar partículas non asimilables, co conseguinte 
gasto enerxético, fai que diminúa o seu crecemento e engorde, coa consecuen-
te mingua de biomasa e prexuízo económico para o acuicultor.
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Construcción dunha ponte sobre a ría de Noia

Este tipo de impactos nas rías provocan cambios hidrolóxicos como ocorreu 
coa construción do dique de abrigo da Coruña. En 1967 construíuse o dique de 
abrigo ‘Barrié de la Maza’ para protexer dos temporais o porto da Coruña; ten 
1.336 metros de lonxitude. Cun modelo hidrodinámico 3D pódese descubrir a 
variación habida sobre o padrón de correntes nas augas na ría da Coruña.

A simulación recolle como a circulación causada durante o fluxo (a) e o refluxo 
(c) mareal era paralela á liña de costa nas condicións orixinais; na actualidade 
aparece un xiro nas proximidades do extremo do dique, tanto en marea ascen-
dente (b) como descendente (d). Este cambio non é só cualitativo senón tamén 
cuantitativo. Hai un aumento dun 30 % nas velocidades medias das correntes 
na canle principal que ao termo do dique chega a ser o dobre da antiga. Iso 
xera un aumento no arrastre de sedimentos preto do fondo de modo que expli-
caría porque dende entón a batimetría aumentou uns dez metros de profundi-
dade xunto á punta do dique.
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1. Como afectan os dragados ao aumento da bioacumulación de 
metais	pesados	nos	seres	vivos?

2.	Como	afectan	os	dragados	á	fotosíntese	e	á	respiración	dos	
seres vivos?

3.	Que	impactos	supoñen	as	obras	portuarias	e	as	obras	civís	
costeiras?

4.	Por	que	as	partículas	soltas	en	concentracións	elevadas	im-
piden	 a	 respiración	 de	 determinados	 animais	 e	 dificultan	 a	
nutrición dos filtradores?

5.	Só	afectan	os	materiais	mobilizados	contaminantes	ou	tamén	
poden	afectar	materiais	mobilizados	cos	dragados	e	cos	re-
cheos	que	non	son	contaminantes?	Xustifica	a	resposta.

6.	En	Noia	na	campaña	de	marisqueo	de	2012	houbo	certa	opi-
nión	pública	que	relacionou	a	baixa	captura	de	berberechos	
coa	 construción	 dunha	 ponte	 preto	 dos	 bancos	 de	 Testal.	
Pode	ter	fundamento	esa	sospeita?	Xustifica	a	resposta.

7.	Sinala	sobre	unha	carta	mariña	as	estruturas	que	poidan	va-
riar	o	movemento	natural	das	correntes	de	auga.	Como	pode-
rían	ser	os	posibles	cambios	producidos	por	elas	na	circula-
ción das augas?

8.	Responde	agora	de	novo	ás	cuestións	iniciais	e	compara	es-
tas	respostas	coas	que	deches	ao	principio.

Actividades
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CA
PÍ

TU
LO

Xestión	
intelixente 
das rías: 
o	papel	da	
tecnoloxía

6
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•	 Que	entendes	por	xestión	intelixente	das	rías?

•	 Que	datos	interesan	para	unha	xestión	inte-
lixente das rías?

•	 Como	se	obteñen	os	datos	necesarios	para	
unha	xestión	intelixente	das	rías?

•	 Como	e	para	que	se	procesan	os	datos	nunha	
xestión intelixente das rías?

•	 Por	que	se	precisan	plataformas	para	unha	
xestión intelixente das rías?

Atrévete	a	responder	antes	de	empezar:
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Como vimos ao longo dos capítulos anteriores unha ría é unha fonte de ri-
queza arredor da cal se xeran unha gran cantidade de actividades económi-
cas: construción naval, transporte marítimo, pesca, acuicultura, turismo etc. 
Por outro lado, unha ría é un ámbito natural privilexiado que cómpre observar, 
entender e protexer. A explotación e a protección da ría deben realizarse a par-entender e protexer. A explotación e a protección da ría deben realizarse a par-entender e protexer. A explotación e a protección da ría deben realizarse a par
tir dunha xestión integral dos aspectos económicos, ambientais e sociais, que 
fomentan un modelo de desenvolvemento sostible. Nesta unidade estudarase 
como a tecnoloxía é unha peza clave neste proceso, e describiranse as princi-
pais tecnoloxías implicadas na xestión dunha ría.

Para realizar unha xestión intelixente dunha ría, é necesario dispoñer de datos 
de todo o que nela sucede: datos relacionados coas actividades económicas 
que nela se desenvolven, datos do estado do ecosistema, etc. A continuación 
inclúense algúns exemplos de diferentes tipos de datos e das aplicacións que 
poderían desenvolverse se dispuxese deles:

• Datos da evolución das especies animais ou vexetais autóctonas que per-• Datos da evolución das especies animais ou vexetais autóctonas que per-• Datos da evolución das especies animais ou vexetais autóctonas que per
mitan tomar decisións na xestión destes recursos naturais.

• Datos de tipo meteorolóxico ou do estado do mar, para informar a un cida-
dán ou cidadá interesado en realizar unha actividade de ocio no mar.

Cal	é	o	papel	da	tecnoloxía	na	xestión	das	rías?1
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• Datos das capturas pesqueiras que poidan utilizarse 
con fins de trazabilidade (seguimento da orixe) e po-
tenciación da imaxe de marca dos produtos galegos.

• Datos de calidade da auga que permitan xestionar 
axeitadamente unha crise por contaminación.

• Datos da magnitude das actividades económicas 
como, por exemplo, transporte de mercadorías, tu-
rismo etc.

• Datos procesados e organizados axeitadamente para 
realizar unha xestión da ría.

Ademais, o acceso á información proporcionada polos 
datos, mediante dispositivos tecnolóxicos como a tele-
detección e o radar, ha de poder facerse con diferentes 
tipo de dispositivos: ordenadores, móbiles, comprimidos 
etc. Polo tanto, son necesarios sistemas de procesa-
mento deses datos como os sistemas de procesamen-
to de imaxes e os sistemas de información xeográfica 
(GIS). Para facer accesible a información aos dispositi-
vos tecnolóxicos tamén son necesarias plataformas de 
xestión.
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1.	Que	tipo	de	actividade	de	coñecementos	sobre	as	rías	se	be-
nefician do sistema intelixente de datos?

2.	Que	tipo	de	datos	se	precisan	para	unha	xestión	intelixente	
das rías?

3.	Realiza	un	esquema	que	integre	as	principais	dimensións	da	
xestión intelixente das rías.

Actividades

Reconstrucción en 3D mediante sonda da plataforma (vermello), noiro cotinental (verde) e 
chaira abisal do golfo de Biscaia (azul) á altura do canón de Muxía.
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A captación dos datos necesarios para xestionar unha ría pódese realizar con 
tecnoloxía moi variada. O tipo de datos que cómpre obter vai marcar o tipo de 
sistema que é adecuado utilizar. Na seguinte táboa móstrase unha clasificación 
destes sistemas segundo a tecnoloxía, exemplos de sistema dentro de cada tipo-
loxía e o tipo de información que ese sistema permite obter.

Ademais de obter os datos, moitas 
veces é necesario poder transmitilos 
encapsulados coa información de lo-
calización correspondente ao lugar 
onde se captaron. É por iso que os 
sistemas de comunicación e posicio-
namento xogan un papel clave nos 
sistemas de observación. 

Neste grupo de sistemas aplicados 
ao estudo das rías destacan a telede-
tección, a rede de boias e mareógra-
fos, e o radar.

Sistemas	de	captación	de	datos:	
teledetección,	rede	de	boias	

2

TECNOLOXÍA	PARA	OBERVAR	

ACÚSTICA Sonar, hidrófono Cartografía submarina, navegación

VISIÓN Fotografía e vídeo aéreo e submarino, 
sensor multi ou hiperespectral, radar 

Meteoroloxía, cartografía, detección de 
vertidos, monitorización de especies

REDES DE 
SENSORES Temperatura, osíxeno, nutrientes etc. Calidade ambiental, previsión 
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O sistema de captación de datos máis popular é o radar. A palabra 
radar vén de Radio Detection And Ranging. O radar ilumina a superficie 
da Terra cunha onda electromagnética e mide a intensidade do sinal 
reflectido. Despois forma unha imaxe en que representa esta intensida-
de de sinal recibido segundo o punto de procedencia da reflexión. Non 
necesita da luz do sol, polo que se poden adquirir imaxes radar de día e 
de noite. A onda transmitida polo radar é capaz de atravesar as nubes, 
polo que as imaxes poden adquirirse independentemente das condicións 
climatolóxicas. A reflexión do sinal electromagnético que recibe o radar 
varía segundo a rugosidade e o tipo de material en que se reflectise, por 
iso é posible distinguir diferentes zonas da superficie que ilumina o radar. 
Tamén é posible medir a distancia do radar ao obxecto que produciu a 
reflexión, sen máis que medir o retardo entre a onda transmitida e a reci-
bida (a velocidade da onda electromagnética é coñecida).

Os sistemas de radar traballan na banda de frecuencias de microondas. 
Canto maior sexa a frecuencia dun sistema de radar, tanto máis vese 
afectada por condicións meteorolóxicas como a chuvia ou as nubes. 
Dependendo da banda de frecuencias en que traballe o radar, utilízase 
para unha ou outra aplicación. Así, os radares de vixilancia, os radares 
meteorolóxicos ou os radares de penetración (útiles para exploracións 
do subsolo) traballan na banda de frecuencias de 300 MHz a 1 GHz; os 
radares para navegación marítima utilízanse para obter imaxes espaciais 
ou de contaminación do mar; adoitan traballar entre os 8 e 12 GHZ.

Como funciona o Radar?
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A rede de boias e mareógrafos son sistemas de captación de datos que 
están situados en boias e miden variables oceanográficas e meteorolóxicas. A 
rede costeira proporciona datos de ondada en tempo real. Esta rede de boias 
compleméntase coa rede de correntímetros e a rede de mareógrafos. A rede de 
correntímetros obtén medidas oceanográficas (correntes, temperatura e salinida-
de) que complementan e axudan a interpretar as obtidas polas boias da rede ex-
terior. A rede de mareógrafos (Redmar) monitoriza o nivel do mar en tempo real.

Que	é	a	teledetección? A teledetección pódese definir 
como a tecnoloxía que nos permite 
adquirir información sobre a superfi-
cie da Terra, sen necesidade de estar 
en contacto con ela. Así, a adquisición 
realízase mediante un procedemen-
to denominado sensado, que permite 
medir dalgún modo a enerxía emitida 
ou reflectida na supercicie da Terra; 
posteriormente, cómpre procesar e 
analizar esa información, para o cal 
se utilizan diferentes técnicas de tra-
tamento do sinal. A teledetección xoga 
un papel fundamental en moitos dos 
sistemas de observación do océano.
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1.	Cal	é	o	fundamento	da	teledetección?

2.	Que	é	un	mareógrafo	e	onde	se	sitúan?

3. Con que ondas funcionan os radar? 

4.	Cal	é	o	fundamento	do	radar?

5.	Cales	son	os	principais	tipos	de	radar?

6. Por que os radares de navegación marítima traballan en fre-
cuencias moito máis elevadas que os radares meteorolóxicos?

7.	En	novembro	de	2002	produciuse	nas	costas	galegas	o	ac-
cidente	do	petroleiro	Prestige.	O	satélite	Envisat,	da	Axencia	
Europea	do	Espazo,	 adquiriu	 a	 través	do	 seu	 radar	 imaxes	
do	fuel	derramado,	como	a	que	se	mostra	debaixo.	Descobre	
como	o	radar	é	capaz	de	distinguir	entre	unha	reflexión	pro-
vocada	pola	auga	do	mar	e	a	causada	pola	mancha	de	petró-
leo.	Para	iso	busca	información	no	enderezo	electrónico:
esamultimedia.esa.int/docs/edu/EO/EO_topic11_ES.pdf	
www.esa.int/esaCP/ESARNF7708D_Spain_0.html	

Actividades
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A xestión da ría implica a do espazo xeográfico marítimo-terrestre, mo-
nitorizando o seu uso e as actividades que nela se desenvolven. En case 
calquera aspecto da xestión da ría, -control de calidade de augas, con-
trol de tráfico marítimo, control de verteduras-, é necesario traballar con 
modelos espaciais, que mostren valores de diferentes parámetros loca-
lizados xeograficamente, e que se visualizan en imaxes de dúas ou tres 
dimensións. É por iso que os sistemas de información xeográfica, (GIS), 
e as técnicas de análise de datos e procesamento de imaxe ocupan un 
papel destacado dentro das tecnoloxías asociadas á xestión da ría.

O	procesamento	da	información	3

Un sistema GIS é un 
conxunto de ferramen-
tas software que permi-
te capturar, almacenar, 
manipular, analizar e 
mostrar todo tipo de in-
formación referenciada 
xeograficamente. Así, o 
sistema GIS asocia di-
ferentes tipos de datos 
a unhas coordenadas 
espaciais. Ademais, un 
sistema GIS debe ser ca-
paz de combinar conxun-
tos de datos de natureza 
diferente, e mostralos 
de xeito conxunto nunha 
imaxe que constitúe un 
mapa temático. Moitos 
sistemas GIS dispoñen 
de ferramentas internas 
para a análise de datos 
e o procesamento de 
imaxes, e son capaces 
de interactuar con soft-
ware externo.
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Os sistemas	de	análise	de	datos	e	procesamento	de	imaxes deben reali-
zar tarefas moi diferentes:

• Encontrar padróns repetidos
• Clasificar os datos
• Detectar os bordos das imaxes
• Eliminar o ruído
• Suavizar as imaxes
• Restaurar as imaxes

Un exemplo de procesamento é o que debe facerse ás imaxes radar para re-
ducir o que se chama o ruído de puntos (speckle noise), causado porque o sinal 
de retorno é a suma de reflexións da onda transmitida que chegan ao radar por 
diferentes camiños. Nas seguintes figuras móstrase unha imaxe radar antes e 
despois de eliminar o ruído etc.
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1.	Pon	exemplos	de	información	que	é	necesario	procesar	para	
a xestión intelixente das rías.

2.	Analiza	este	visor	web	sobre	as	
Cíes. Con que sistema de siste-
ma	 de	 procesado	 de	 formación	
funcionará?
http://www.youtube.com/
watch?v=PFs85_Xnyz8

3. Experimenta	co	sistema	de	información	xeográfica	dispoñible	
na	web	http://earthexplorer.usgs.gov/	e	indica	que	conclusións	
extraes	sobre	a	súa	utilidade	para	a	xestión	das	rías.

4. Experimenta	cos	píxeles:

Actividades

Os sistemas de procesamento de imaxes traballan cos seus píxeles, puntos uniformes 
máis pequenos que poden atoparse ao facer un zoom sobre a imaxe. Un satélite pode ob-
ter imaxes con diferente resolución, é dicir, con diferentes equivalencias entre un píxel e a 
área real á que corresponde. Pode haber variacións moi grandes na resolución, e un píxel 
pode corresponder a un área de 30x30 m2 ou a unha de 2x2 m2. Dependendo do tipo de 
aplicación é preciso axustar a resolución para chegar a un compromiso entre o número de 
píxeles que é necesario manexar e o feito de que a imaxe proporcione suficiente detalle. 
Podes utilizar as seguintes cuadrículas con resolucións 5x5, 10x10 ou 30x30 para comparar 
imaxes de diferente resolución á hora de representar a letra R. Proba e elixe a cuadrícula 
(resolución) que che pareza máis adecuada.

¡Unha imaxe do satélite Landsat5  
contén 35 millóns de píxeles!
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A tecnoloxía actual permite ofrecer servizos de telexestión para as diferentes 
aplicacións de interese nunha ría, accesibles con diferentes dispositivos (teléfo-
nos móbiles, comprimidos, ordenadores portátiles...) a través da web. Estas pla-
taformas de xestión poden ser de interese tanto para as entidades privadas que 
desenvolven a súa actividade nunha ría como para as diferentes administracións 
públicas asociadas á xestión desta.

Plataformas de xestión4

Enuméranse a continuación algúns exemplos de posibles plataformas de xes-
tión de interese no contexto dunha ría:

Plataforma de xestión de datos de actividades pesqueiras, de interese 
para armadores, consignatarias, administracións públicas.

Plataforma de observación integral dunha ría, que podería integrar datos 
oceanográficos e meteorolóxicos das diferentes redes de observación 
dispoñibles.

Plataforma de telexestión dun espazo protexido dentro dunha ría, que 
inclúe datos de calidade ambiental, monitorización de especies, vixilan-
cia, etc.

1. 

2. 

3. 
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As rías

1. Identifica	algunha	plataforma	que	creas	que	podería	ser	intere-
sante	desenvolver	para	xestionar	de	xeito	intelixente	algún	aspec-
to	dunha	ría	e	fai	unha	breve	descrición	das	súas	posibilidades.	

2.	Identifica	o	tipo	de	datos	que	cómpre	obter	e	que	tipo	de	sen-
sores serían necesarios. 

3.	Debate	 para	 elixir	 a	 plataforma	máis	 completa	 de	 todas	 as	
que	apareceron.

4.	Responde	agora	as	cuestións	do	inicio	e	compara	estas	res-
postas	coas	que	deches	ao	principio.

Actividades
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As rías
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